ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA DE RIO LARGO (PROVAS APLICADAS EM 29/09/2019)
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 03 DE JUNHO DE 2019
O Instituto ADM&TEC, após receber, analisar e julgar os recursos submetidos nos meios e prazos estabelecidos no edital do presente concurso, apresenta a seguir as respostas aos recursos das
provas objetivas realizadas no dia 29 de setembro de 2019.
RECURSO

CARGO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
(AREA: 005 - MICRO-ÁREA 08)

QUESTÃO

JULGAMENTO

n/i

INDEFERIDO

23165

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1

INDEFERIDO

23284

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1

INDEFERIDO

22793

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1

INDEFERIDO

23114

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1

INDEFERIDO

22686

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA e não menciona que Tuberculose é uma IST, mas sim que três doenças
ocorrem de maneira universal: ISTs, hepatites virais e Tuberculose.
A afirmativa I é VERDADEIRA e não menciona que Tuberculose é uma IST, mas sim que três doenças
ocorrem de maneira universal: ISTs, hepatites virais e Tuberculose.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não menciona que Tuberculose é uma IST, mas sim que três doenças
ocorrem de maneira universal: ISTs, hepatites virais e Tuberculose.
A assertiva II é VERDADEIRA, pois em filosofia, o termo "ALTERIDADE" refere-se à situação, estado ou
qualidade que se constitui através de relações de contraste, distinção, diferença. A alteridade, do latim
alteritas, é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o ser humano social interage e
é interdepende do outro. Assim, como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência
do "eu-individual" só é permitida mediante um contato com o outro. Quando o servidor público se
relaciona com outras pessoas ou grupos é preciso conhecer a diferença, compreendê-la e aprender
com ela, respeitando o indivíduo como ser humano psicossocial. Isso é ALTERIDADE.
O concurso foi totalmente realizado de acordo com as instruções definidas em edital.

23135

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1

INDEFERIDO

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

23139

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1

INDEFERIDO

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

22685

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

1

DEFERIDO

22791

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

2

DEFERIDO

22805

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

2

DEFERIDO

23385

Página 1 de 56 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 29/09/2019
Concurso público para cargos efetivos na Prefeitura de Rio Largo (AL)

JUSTIFICATIVA
O(a) candidato(a) deve conferir o edital para ter acesso ao cronograma do concurso.

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
O novo gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois há
doenças causadas por príons adquiridas. As doenças causadas por príons adquiridas são raras. Elas
ocorrem quando se come carne bovina infectada por príons – como é o caso na doença de CreutzfeldtJakob variante (às vezes, chamada de versão humana da doença da vaca louca) (disponível em:
https://msdmnls.co/2MR3t2x). Atualmente, os príons não são considerados seres vivos pela maioria
dos autores da área.
O novo gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois há
doenças causadas por príons adquiridas. As doenças causadas por príons adquiridas são raras. Elas
ocorrem quando se come carne bovina infectada por príons – como é o caso na doença de CreutzfeldtJakob variante (às vezes, chamada de versão humana da doença da vaca louca) (disponível em:

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22879

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

2

DEFERIDO

23219

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

2

DEFERIDO

23241

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

2

DEFERIDO

23245

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

2

DEFERIDO

23125

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

6

INDEFERIDO

22886

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

7

INDEFERIDO

22930

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

8

INDEFERIDO

22770

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

8

INDEFERIDO

22905

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

8

INDEFERIDO

23288

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

9

INDEFERIDO

23286

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

10

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
https://msdmnls.co/2MR3t2x). Atualmente, os príons não são considerados seres vivos pela maioria
dos autores da área.
O novo gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois há
doenças causadas por príons adquiridas. As doenças causadas por príons adquiridas são raras. Elas
ocorrem quando se come carne bovina infectada por príons – como é o caso na doença de CreutzfeldtJakob variante (às vezes, chamada de versão humana da doença da vaca louca) (disponível em:
https://msdmnls.co/2MR3t2x). Atualmente, os príons não são considerados seres vivos pela maioria
dos autores da área.
O novo gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois há
doenças causadas por príons adquiridas. As doenças causadas por príons adquiridas são raras. Elas
ocorrem quando se come carne bovina infectada por príons – como é o caso na doença de CreutzfeldtJakob variante (às vezes, chamada de versão humana da doença da vaca louca) (disponível em:
https://msdmnls.co/2MR3t2x). Atualmente, os príons não são considerados seres vivos pela maioria
dos autores da área.
O novo gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois há
doenças causadas por príons adquiridas. As doenças causadas por príons adquiridas são raras. Elas
ocorrem quando se come carne bovina infectada por príons – como é o caso na doença de CreutzfeldtJakob variante (às vezes, chamada de versão humana da doença da vaca louca) (disponível em:
https://msdmnls.co/2MR3t2x). Atualmente, os príons não são considerados seres vivos pela maioria
dos autores da área.
O novo gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois há
doenças causadas por príons adquiridas. As doenças causadas por príons adquiridas são raras. Elas
ocorrem quando se come carne bovina infectada por príons – como é o caso na doença de CreutzfeldtJakob variante (às vezes, chamada de versão humana da doença da vaca louca) (disponível em:
https://msdmnls.co/2MR3t2x). Atualmente, os príons não são considerados seres vivos pela maioria
dos autores da área.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois a informação no texto pode ser explorada do ponto de vista
epidemiológico, ainda fornecendo informações importantes para a gestão da saúde.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, estando de acordo com todos os componentes da Rede Cegonha.
A afirmativa IV é FALSA, pois os produtos em questão devem ser submetidos ao controle e fiscalização
SANITÁRIA pela Anvisa.
As afirmativas I e II são VERDADEIRAS. Porém, a afirmativa IV é FALSA, pois o papel da Anvisa não é
controlar e fiscalizar de forma TRIBUTÁRIA, mas sim SANITÁRIA.
O gabarito oficial é a alternativa C.
O gabarito oficial é a alternativa C, de acordo com o argumento do(a) candidato(a).
A afirmativa III é FALSA, pois a cidadania relaciona-se com o poder do cidadão e com o seu grau de
intervenção no usufruto de espaços coletivos.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22935

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

11

INDEFERIDO

22936

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

14

INDEFERIDO

23168

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

14

INDEFERIDO

23369

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

14

INDEFERIDO

22965

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

14

INDEFERIDO

23128

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

14

INDEFERIDO

22966

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

15

INDEFERIDO

23129

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

15

INDEFERIDO

23255

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

16

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa IV é FALSA, pois de acordo com o artigo 36 da Lei 8.080/90, o processo de planejamento
do SUS será ascendente, do nível local até o federal.
A afirmativa III é FALSA, pois a vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
A afirmativa III é FALSA, pois a vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Assim como proposto no recurso,
a afirmativa em questão é FALSA.
A afirmativa III é FALSA, pois a vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. O "apenas" mudou o sentido da
afirmativa e estava indo de encontro ao afirmado na Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990.
A assertiva II é VERDADEIRA, pois o desenvolvimento de um indicador em saúde deve estar relacionado
a um conjunto de dados históricos e contextualizados de modo a permitir que os serviços públicos de
saúde possam utilizá-los para identificar focos de ação com o objetivo de melhorar a saúde da
população. Na análise dessa assertiva, deve-se considerar, por exemplo, que é pouco comum para um
adulto saudável perder todos os dentes, embora isso possa ocorrer com um indivíduo idoso. Assim, as
causas que levaram os indivíduos adultos a perderem os dentes podem ser identificadas e tratadas no
âmbito dos serviços públicos de saúde, seja através dos serviços odontológicos, nutricionais ou de
outro tipo.
A assertiva II é VERDADEIRA, pois o desenvolvimento de um indicador em saúde deve estar relacionado
a um conjunto de dados históricos e contextualizados de modo a permitir que os serviços públicos de
saúde possam utilizá-los para identificar focos de ação com o objetivo de melhorar a saúde da
população. Na análise dessa assertiva, deve-se considerar, por exemplo, que é pouco comum para um
adulto saudável perder todos os dentes, embora isso possa ocorrer com um indivíduo idoso. Assim, as
causas que levaram os indivíduos adultos a perderem os dentes podem ser identificadas e tratadas no
âmbito dos serviços públicos de saúde, seja através dos serviços odontológicos, nutricionais ou de
outro tipo.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois por objetos a questão, de forma intuitiva, referiu-se a indicadores
de monitoramento, sendo objetos de monitoramento da Vigilância Sanitária.
A afirmativa II é VERDADEIRA e se refere aos tecidos veterinários, bem como aos tecidos humanos.
A questão passa a ser ANULADA. A assertiva III é FALSA e não há alternativa de resposta equivalente.
A banca acolheu o argumento de que, sem o reconhecimento de que a interação do indivíduo com o
meio ambiente possa ser não harmônica não haveria a necessidade de ações de Vigilância em Saúde

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23275

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

16

INDEFERIDO

22691

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

22867

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

22931

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

22939

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23036

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23119

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23142

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23164

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23170

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23220

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23228

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Ambiental. Assim, essas ações buscam contribuir para a construção de relações harmônicas ao mesmo
tempo em que reconhecem que elas podem, eventualmente não ser harmônicas.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está em conformidade com o artigo 4º da Lei 11.350/06. No entanto,
a questão passou a ser ANULADA por força de recurso anterior. Assim, a assertiva III é FALSA e não há
alternativa de resposta equivalente.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23243

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23372

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

22894

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

21

DEFERIDO

23271

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

22

INDEFERIDO

22938

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

24

INDEFERIDO

23039

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

24

INDEFERIDO

23207

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

24

INDEFERIDO

23043

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

24

INDEFERIDO

23058

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

24

INDEFERIDO

22968

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

25

INDEFERIDO

22693

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22703

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais e Tuberculose
afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim, diante da
inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
QUESTÃO ANULADA. A questão encontra-se clara e coerente, sendo FALSA pois "embargar qualquer
iniciativa" é um comportamento considerado errado no contexto da questão. Entretanto, a afirmativa
III está em desacordo com o gabarito. A assertiva III é VERDADEIRA, pois de fato as IST, hepatites Virais
e Tuberculose afetam a vida dos seus portadores, exigindo novos hábitos e cuidados específicos. Assim,
diante da inexistência de uma alternativa de resposta possível, a questão será ANULADA.
A afirmativa II É FALSA, pois a disseminação de informações biológicas é um dos objetivos da vigilância
epidemiológica no Brasil.
A afirmativa II é FALSA, pois refere-se à percepção de adultos que consideram sua saúde boa ou muito
boa como um indicador econômico, quando na verdade seria um indicador social.
A afirmativa II é FALSA, pois refere-se à percepção de adultos que consideram sua saúde boa ou muito
boa como um indicador econômico, quando na verdade seria um indicador social.
A afirmativa II é FALSA, pois refere-se à percepção de adultos que consideram sua saúde boa ou muito
boa como um indicador econômico, quando na verdade seria um indicador social.
A assertiva I é VERDADEIRA, pois o uso do termo “manifesta” está correto na proposição. Outra
aplicação correta do termo pode ser vista no trecho: “a gonorreia é uma doença infecciosa do trato
urogenital, de transmissão por via sexual, que pode determinar desde infecção assintomática até
DOENÇA MANIFESTA, com alta morbidade” (disponível em: http://bit.ly/2IUDHZN).
A questão encontra-se clara e coerente, estando de acordo com o tema proposto em edital (Tema:
principais indicadores de saúde socioeconômicos e epidemiológicos).
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está em conformidade com as diretrizes de educação em saúde.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22760

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22815

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22831

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22842

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22857

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22906

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22942

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22947

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22961

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22969

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22977

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23031

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23042

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23070

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23077

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23078

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23141

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23146

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23172

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23205

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23226

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23242

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23244

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23254

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23289

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23324

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23370

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

23208

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

DEFERIDO

22690

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

28

INDEFERIDO

23180

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

30

INDEFERIDO

22700

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22745

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22767

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22795

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22823

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22839

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22875

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22933

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22962

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva I é VERDADEIRA
de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à
saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do
tabaco.
Novo gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". O candidato(a) não forneceu
informações suficientes para fundamentar o recurso de acordo com a referida questão. Entretanto, a
assertiva I é VERDADEIRA de acordo com Art. 8º (LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) Incumbe à
Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços
que envolvam risco à saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e
fiscalização sanitária pela Agência: X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto
fumígero, derivado ou não do tabaco.
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso referente à
questão 30 da prova de Agente de Combate às Endemias.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22970

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22981

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23001

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23033

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23056

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23059

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23063

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23115

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23127

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23145

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23148

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23173

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23201

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23217

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23225

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23227

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23231

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23290

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23326

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23328

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23349

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23371

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

23378

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

34

DEFERIDO

22912

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

37

INDEFERIDO

22971

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

37

INDEFERIDO

22913

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

22941

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

22967

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

22972

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
Novo gabarito passa a ser a letra "c) Apenas duas afirmativas estão corretas". A assertiva IV é FALSA,
pois trata-se de uma atribuição do ACE.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a redução (desconto) foi de 55%. Vejamos: R$ 100 + 125% = R$ 225.
Se R$ 225 = 100%, então R$ 100 = 44,44%. Assim, 100% - 44,44% = 55,55% (desconto superior a 49,85%
referido na questão).
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a redução (desconto) foi de 55%. Vejamos: R$ 100 + 125% = R$ 225.
Se R$ 225 = 100%, então R$ 100 = 44,44%. Assim, 100% - 44,44% = 55,55% (desconto superior a 49,85%
referido na questão).
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23004

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23022

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23055

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23116

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23229

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23230

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23251

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23270

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23291

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23347

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

23355

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

Página 14 de 56 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 29/09/2019
Concurso público para cargos efetivos na Prefeitura de Rio Largo (AL)

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23364

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

38

INDEFERIDO

22832

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

40

INDEFERIDO

23060

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

40

INDEFERIDO

23292

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

40

INDEFERIDO

23235

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

41

INDEFERIDO

23061

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

41

INDEFERIDO

22800

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

41

INDEFERIDO

23232

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

42

INDEFERIDO

23234

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

42

INDEFERIDO

23330

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

42

INDEFERIDO

23237

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

43

INDEFERIDO

23236

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

44

INDEFERIDO

22711

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

44

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a porcentagem de aprovados corresponde a 20%. Vejamos: razão
aprovados/reprovados: 1/4. Logo, o total de candidatos foi de: 1 + 4 = 5. Porcentagem de aprovados:
1/5 = 0,2 ou 20%. Deve-se, ainda, considerar que a porcentagem de aprovados não deve ser calculada
sobre o total de reprovados, pois os conceitos de aprovado e reprovado são distintos e contrários.
Assim, embora exista uma razão, ou proporção, entre eles (1/4), o total de aprovados representa uma
porcentagem do conjunto total, não representando uma porcentagem dos reprovados, como foi
proposto pelo (a) candidato (a) no recurso.
A afirmativa II é FALSA, pois a maior taxa é 646,51% superior à menor taxa. Vejamos: 3,21 / 0,43 =
7,4651 - 1 = 6,4651 ou 646,51%.
A afirmativa III é VERDADEIRA. A velocidade de Vitória: 100 km/h. Velocidade de Ana: 160 km/h.
Trecho: 100 km. Tempo de Vitória: 100 km / 100 km/h = 1 hora. Tempo de Ana: 100 km / 160 km/h =
0,625 hora. Assim, o tempo de Ana foi 37,5% menos do que o de Vitória (1h - 0,625h = 0,375h a menos).
A afirmativa IV é FALSA e encontra-se clara e coerente, com todas as informações necessárias para
obter a resposta da questão.
A afirmativa I é FALSA, pois o texto não traz a informação de que a negociata estabelecida entre
Tchítchikov e os senhores donos de “almas mortas” é sempre em tom jocoso. Adicionalmente, a
afirmativa IV também é FALSA, pois o texto mostra que a obra aponta para todas as classes sociais
russas, não apenas para classe social mais abastada.
A afirmativa II é FALSA e a palavra "personagem" não restringe o gênero apenas ao feminino, também
englobando personagens femininas.
A afirmativa II é FALSA, pois as características da personagem no texto estão de acordo com as
definições de "demagogia" e "egoísta".
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não aborda a questão de traçar um perfil psicológico. Assim, as
afirmativas II e IV estão incorretas.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto não aborda a questão de traçar um perfil psicológico. Assim, as
afirmativas II e IV estão incorretas.
Afirmativa III é VERDADEIRA: “A princípio, há um véu de respeito à ética e aos bons costumes que logo
é substituído pela negociata barata e presunçosa – dos dois lados, por parte de quem compra e
também de quem vende.”
A afirmativa III é FALSA, pois há uma extrapolação de informações, além do que afirmado no texto.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a data anunciada refere-se à data de aumento das taxas, não a data
de postagem da notícia.
A afirmativa IV é FALSA, pois os economistas não "defendem o privilégio" ou o "controle", apenas fazem
uma análise da situação da estatal.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22963

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

44

INDEFERIDO

23233

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

47

INDEFERIDO

22811

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

49

INDEFERIDO

22716

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

49

INDEFERIDO

22844

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

49

INDEFERIDO

22964

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

49

INDEFERIDO

23064

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

49

INDEFERIDO

22728

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

50

INDEFERIDO

23040

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

50

INDEFERIDO

23203

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

50

INDEFERIDO

23295

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

50

INDEFERIDO

23373

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

n/i

INDEFERIDO

22684

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

n/i

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa IV é FALSA, pois os economistas não "defendem o privilégio" ou o "controle", apenas fazem
uma análise da situação da estatal.
A afirmativa II é FALSA, pois a Petrobras vai elevar o preço médio do diesel nas refinarias em 4,2%, e o
da gasolina em 3,5%.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a ordem cronológica do texto se a ordem da manutenção dos preços
e posterior aumento.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois essas informações estão presentes no 1º e 4º parágrafos do texto.
As afirmativas III e IV são FALSAS de acordo com o gabarito oficial e o argumento do(a) candidato(a).
Entretanto, alternativa final não poderá ser letra A pois a afirmativa II é VERDADEIRA, pois a ordem
cronológica do texto se a ordem da manutenção dos preços e posterior aumento.
As afirmativas III e IV são FALSAS de acordo com o gabarito oficial e o argumento do(a) candidato(a).
Entretanto, alternativa final não poderá ser letra A pois a afirmativa II é VERDADEIRA, pois a ordem
cronológica do texto se a ordem da manutenção dos preços e posterior aumento.
As afirmativas III e IV são FALSAS de acordo com o gabarito oficial e o argumento do(a) candidato(a).
Entretanto, alternativa final não poderá ser letra A pois a afirmativa II é VERDADEIRA, pois a ordem
cronológica do texto se a ordem da manutenção dos preços e posterior aumento.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, como afirma o 5° parágrafo do texto, "após a disparada, os preços
da commodity vem caindo desde terça-feira, compensando parte do aumento", estando TOTALMENTE
de acordo com a afirmativa.
A assertiva III é VERDADEIRA, de acordo com informações do 5º parágrafo do texto. Destaca-se que,
em um texto jornalístico, os fatos relatados ocorrem, em geral, em um período de tempo próximo ao
dia no qual o texto foi publicado. Assim, a diferença de poucos dias entre o fato relatado e a publicação
do texto pode, sim, ser considerada pequena.
A assertiva III é VERDADEIRA, de acordo com informações do 5º parágrafo do texto. Destaca-se que,
em um texto jornalístico, os fatos relatados ocorrem, em geral, em um período de tempo próximo ao
dia no qual o texto foi publicado. Assim, a diferença de poucos dias entre o fato relatado e a publicação
do texto pode, sim, ser considerada pequena.
A assertiva III é VERDADEIRA, de acordo com informações do 5º parágrafo do texto. Destaca-se que,
em um texto jornalístico, os fatos relatados ocorrem, em geral, em um período de tempo próximo ao
dia no qual o texto foi publicado. Assim, a diferença de poucos dias entre o fato relatado e a publicação
do texto pode, sim, ser considerada pequena.
As questões supracitadas fazem parte de tema previsto em edital (Conhecimentos sobre as normas,
leis e atribuições inerentes ao cargo).
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

22807

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

n/i

DEFERIDO

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

23390

AGENTE DE TRÂNSITO

29

INDEFERIDO

22799

ASSISTENTE SOCIAL

1

INDEFERIDO
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O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa II é VERDADEIRA. A função "DIA" mencionada pelo(a) candidato(a) retorna outro tipo de
resultado que não o explorado na questão.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22818

ASSISTENTE SOCIAL

1

INDEFERIDO

22954

ASSISTENTE SOCIAL

1

INDEFERIDO

23038

ASSISTENTE SOCIAL

1

DEFERIDO

22974

ASSISTENTE SOCIAL

1

INDEFERIDO

22731

ASSISTENTE SOCIAL

2

INDEFERIDO

22869

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

22708

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

22814

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

22853

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

22975

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

22997

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

23005

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

23073

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

23088

ASSISTENTE SOCIAL

5

INDEFERIDO

22786

ASSISTENTE SOCIAL

5

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA. No Microsoft Excel, a função “DIAS” retorna o número de dias entre duas
datas.
O concurso foi totalmente realizado de acordo com as instruções definidas em edital, mecanismo que
define e explicita todos os conteúdos que poderão ser abordados na prova.
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
Todos os temas presentes na prova foram previamente definidos em edital, com conteúdos
relacionados à área de informática (Microsoft Excel, internet, hardware, etc.). Portanto, os conteúdos
abordados foram aplicados de acordo com o previsto em edital.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois os CREAS não podem ser administrados por organizações de
natureza privada sem fins lucrativos devido à natureza público estatal dos Centros.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois refere-se apenas ao indicativo da ocorrência da alienação parental
e não a comprovação de que ela de fato existe. Assim, a questão encontra-se clara e coerente,
abordando tema previsto em edital.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois observar os comportamentos dos pais, avó ou outros responsáveis
quanto aos filhos, fornece uma possibilidade de INDICAR a ocorrência da alienação parental. A questão
não se refere à total PROVA de que existe alienação, apenas à sua indicação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois observar os comportamentos dos pais, avó ou outros responsáveis
quanto aos filhos, fornece uma possibilidade de INDICAR a ocorrência da alienação parental. A questão
não se refere à total PROVA de que existe alienação, apenas à sua indicação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois observar os comportamentos dos pais, avó ou outros responsáveis
quanto aos filhos, fornece uma possibilidade de INDICAR a ocorrência da alienação parental. A questão
não se refere à total PROVA de que existe alienação, apenas à sua indicação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois observar os comportamentos dos pais, avó ou outros responsáveis
quanto aos filhos, fornece uma possibilidade de INDICAR a ocorrência da alienação parental. A questão
não se refere à total PROVA de que existe alienação, apenas à sua indicação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois observar os comportamentos dos pais, avó ou outros responsáveis
quanto aos filhos, fornece uma possibilidade de INDICAR a ocorrência da alienação parental. A questão
não se refere à total PROVA de que existe alienação, apenas à sua indicação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois observar os comportamentos dos pais, avó ou outros responsáveis
quanto aos filhos, fornece uma possibilidade de INDICAR a ocorrência da alienação parental. A questão
não se refere à total PROVA de que existe alienação, apenas à sua indicação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois observar os comportamentos dos pais, avó ou outros responsáveis
quanto aos filhos, fornece uma possibilidade de INDICAR a ocorrência da alienação parental. A questão
não se refere à total PROVA de que existe alienação, apenas à sua indicação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a letra da Lei. A afirmativa está de acordo com
o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso V, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03).
A afirmativa II é FALSA, pois o Excel permite a inclusão de gráficos.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23158

ASSISTENTE SOCIAL

5

INDEFERIDO

22956

ASSISTENTE SOCIAL

7

INDEFERIDO

22955

ASSISTENTE SOCIAL

10

INDEFERIDO

23007

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

22850

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

23102

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

23103

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

23121

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois algumas das atividades realizadas pela equipe do CREAS incluem o
estudo social e o diagnóstico socioeconômico, não excluindo execução de estudos sociais por meio de
assistentes sociais.
Todos os temas presentes na prova foram previamente definidos em edital, com conteúdos
relacionados à área de informática (Microsoft Excel, internet, hardware, etc.). Portanto, os conteúdos
abordados foram aplicados de acordo com o previsto em edital.
O concurso foi totalmente realizado de acordo com as instruções definidas em edital, mecanismo que
define e explicita todos os conteúdos que poderão ser abordados na prova.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com a definição de alienação parental, impactos na
formação da criança podem ter caráter intelectual, cognitivo, social e emocional.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os impactos na relação filial e na formação da criança em seus
aspectos intelectual, cognitivo, social e emocional são causados pela alienação parental.
A assertiva III é FALSA, pois a presença da palavra "não" torna a assertiva incorreta. O cadastramento
das organizações e dos serviços socioassistenciais, de que trata a assertiva III da questão 12, não se
refere àquele necessário ao funcionamento dessas organizações, visto que em nenhum momento a
referida assertiva faz menção a essa ideia. Pelo contrário, refere-se à necessidade do CREAS de
conhecer essas organizações e serviços socioassistenciais em sua região, a fim de que possa, se possível
e necessário, desenvolver atividades e implementar estratégias em conjunto, manter parcerias e
promover a troca de informações. Assim, manter o devido relacionamento entre o CRAS, o CREAS, as
organizações e os serviços socioassistenciais é uma atitude favorável ao cumprimento dos objetivos do
SUAS.
A assertiva III é FALSA, pois a presença da palavra "não" torna a assertiva incorreta. O cadastramento
das organizações e dos serviços socioassistenciais, de que trata a assertiva III da questão 12, não se
refere àquele necessário ao funcionamento dessas organizações, visto que em nenhum momento a
referida assertiva faz menção a essa ideia. Pelo contrário, refere-se à necessidade do CREAS de
conhecer essas organizações e serviços socioassistenciais em sua região, a fim de que possa, se possível
e necessário, desenvolver atividades e implementar estratégias em conjunto, manter parcerias e
promover a troca de informações. Assim, manter o devido relacionamento entre o CRAS, o CREAS, as
organizações e os serviços socioassistenciais é uma atitude favorável ao cumprimento dos objetivos do
SUAS.
A assertiva III é FALSA, pois a presença da palavra "não" torna a assertiva incorreta. O cadastramento
das organizações e dos serviços socioassistenciais, de que trata a assertiva III da questão 12, não se
refere àquele necessário ao funcionamento dessas organizações, visto que em nenhum momento a
referida assertiva faz menção a essa ideia. Pelo contrário, refere-se à necessidade do CREAS de
conhecer essas organizações e serviços socioassistenciais em sua região, a fim de que possa, se possível
e necessário, desenvolver atividades e implementar estratégias em conjunto, manter parcerias e
promover a troca de informações. Assim, manter o devido relacionamento entre o CRAS, o CREAS, as
organizações e os serviços socioassistenciais é uma atitude favorável ao cumprimento dos objetivos do
SUAS.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23213

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

23312

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

23366

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

22756

ASSISTENTE SOCIAL

13

INDEFERIDO

22696

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22701

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22702

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A assertiva III é FALSA, pois a presença da palavra "não" torna a assertiva incorreta. O cadastramento
das organizações e dos serviços socioassistenciais, de que trata a assertiva III da questão 12, não se
refere àquele necessário ao funcionamento dessas organizações, visto que em nenhum momento a
referida assertiva faz menção a essa ideia. Pelo contrário, refere-se à necessidade do CREAS de
conhecer essas organizações e serviços socioassistenciais em sua região, a fim de que possa, se possível
e necessário, desenvolver atividades e implementar estratégias em conjunto, manter parcerias e
promover a troca de informações. Assim, manter o devido relacionamento entre o CRAS, o CREAS, as
organizações e os serviços socioassistenciais é uma atitude favorável ao cumprimento dos objetivos do
SUAS.
A assertiva III é FALSA, pois a presença da palavra "não" torna a assertiva incorreta. O cadastramento
das organizações e dos serviços socioassistenciais, de que trata a assertiva III da questão 12, não se
refere àquele necessário ao funcionamento dessas organizações, visto que em nenhum momento a
referida assertiva faz menção a essa ideia. Pelo contrário, refere-se à necessidade do CREAS de
conhecer essas organizações e serviços socioassistenciais em sua região, a fim de que possa, se possível
e necessário, desenvolver atividades e implementar estratégias em conjunto, manter parcerias e
promover a troca de informações. Assim, manter o devido relacionamento entre o CRAS, o CREAS, as
organizações e os serviços socioassistenciais é uma atitude favorável ao cumprimento dos objetivos do
SUAS.
A assertiva III é FALSA, pois a presença da palavra "não" torna a assertiva incorreta. O cadastramento
das organizações e dos serviços socioassistenciais, de que trata a assertiva III da questão 12, não se
refere àquele necessário ao funcionamento dessas organizações, visto que em nenhum momento a
referida assertiva faz menção a essa ideia. Pelo contrário, refere-se à necessidade do CREAS de
conhecer essas organizações e serviços socioassistenciais em sua região, a fim de que possa, se possível
e necessário, desenvolver atividades e implementar estratégias em conjunto, manter parcerias e
promover a troca de informações. Assim, manter o devido relacionamento entre o CRAS, o CREAS, as
organizações e os serviços socioassistenciais é uma atitude favorável ao cumprimento dos objetivos do
SUAS.
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22722

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22802

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22813

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22817

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22845

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22871

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22978

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22995

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

23009

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23047

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

23082

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

23169

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

23187

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

23206

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

23329

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

23348

ASSISTENTE SOCIAL

14

DEFERIDO

22713

ASSISTENTE SOCIAL

14

INDEFERIDO

23259

ASSISTENTE SOCIAL

15

INDEFERIDO

23133

ASSISTENTE SOCIAL

15

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva IV é FALSA, pois a
alienação parental refere-se à interferência na formação psicológica da criança ou adolescente
direcionada para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente de acordo com tema proposto em edital. O
vocabulário utilizado na questão permite plenamente ao candidato o entendimento do que foi
proposto. Entretanto, a assertiva IV é FALSA, pois a alienação parental refere-se à interferência na
formação psicológica da criança ou adolescente direcionada para que a criança ou adolescente repudie
o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
A afirmativa IV é FALSA, pois ocorre a deterioração da imagem dos pais, referindo-se aqui "aos pais" e
não especificando se defende a visão do alienado ou alienador.
A afirmativa IV é FALSA, pois a figura dos pais geralmente é a principal referência de mundo e de
sociedade para os filhos e, em muitas situações de alienação parental, provoca-se a DETERIORAÇÃO
dessa imagem, não a consolidação (como proposto na questão).

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23138

ASSISTENTE SOCIAL

15

INDEFERIDO

23161

ASSISTENTE SOCIAL

15

INDEFERIDO

23293

ASSISTENTE SOCIAL

15

INDEFERIDO

23311

ASSISTENTE SOCIAL

15

INDEFERIDO

22988

ASSISTENTE SOCIAL

15

INDEFERIDO

22895

ASSISTENTE SOCIAL

17

INDEFERIDO

22758

ASSISTENTE SOCIAL

17

INDEFERIDO

22888

ASSISTENTE SOCIAL

19

INDEFERIDO

22891

ASSISTENTE SOCIAL

19

INDEFERIDO

22952

ASSISTENTE SOCIAL

19

INDEFERIDO

22953

ASSISTENTE SOCIAL

19

INDEFERIDO

22848

ASSISTENTE SOCIAL

19

INDEFERIDO

23316

ASSISTENTE SOCIAL

19

INDEFERIDO

23090

ASSISTENTE SOCIAL

20

INDEFERIDO

23091

ASSISTENTE SOCIAL

20

INDEFERIDO

22851

ASSISTENTE SOCIAL

20

INDEFERIDO

22765

ASSISTENTE SOCIAL

21

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa IV é FALSA, pois a figura dos pais geralmente é a principal referência de mundo e de
sociedade para os filhos e, em muitas situações de alienação parental, provoca-se a DETERIORAÇÃO
dessa imagem, não a consolidação (como proposto na questão).
A afirmativa IV é FALSA, pois a figura dos pais geralmente é a principal referência de mundo e de
sociedade para os filhos e, em muitas situações de alienação parental, provoca-se a DETERIORAÇÃO
dessa imagem, não a consolidação (como proposto na questão).
A afirmativa IV é FALSA, pois a figura dos pais geralmente é a principal referência de mundo e de
sociedade para os filhos e, em muitas situações de alienação parental, provoca-se a DETERIORAÇÃO
dessa imagem, não a consolidação (como proposto na questão).
A afirmativa IV é FALSA, pois a figura dos pais geralmente é a principal referência de mundo e de
sociedade para os filhos e, em muitas situações de alienação parental, provoca-se a DETERIORAÇÃO
dessa imagem, não a consolidação (como proposto na questão).
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o gabarito do concurso. Porém, apenas duas afirmativas
são VERDADEIRAS, não três, sendo estas a afirmativa II e a afirmativa IV.
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a afirmativa contempla o Acolhimento Institucional e Familiar,
assegurando os direitos do indivíduo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a afirmativa contempla o Acolhimento Institucional e Familiar,
assegurando os direitos do indivíduo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a afirmativa contempla o Acolhimento Institucional e Familiar.
Todas as outras afirmativas da questão são VERDADEIRAS.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a afirmativa contempla o Acolhimento Institucional e Familiar.
Todas as outras afirmativas da questão são VERDADEIRAS.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a inclusão social dos indivíduos em situação de risco também está
dentre os objetivos do Acolhimento Institucional e Familiar.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a inclusão social dos indivíduos em situação de risco também está
dentre os objetivos do Acolhimento Institucional e Familiar.
A afirmativa I é FALSA, de acordo com o gabarito oficial e também com o argumentado pelo(a)
candidato(a).
A afirmativa I é FALSA, de acordo com o gabarito oficial e também com o argumentado pelo(a)
candidato(a).
A afirmativa III é VERDADEIRA, uma vez que os itens afirmados estão plenamente de acordo com as
funções do CREAS.
A afirmativa III é FALSA, pois apresentar falsa denúncia contra o genitor para OBSTAR OU DIFICULTAR
a convivência dele com a criança ou o adolescente é uma atitude que pode caracterizar a prática de
alienação parental. A afirmativa FALSA aponta que a falsa denúncia pode FACILITAR a convivência do
denunciado com a criança ou adolescente, o que não é verdade.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23303

ASSISTENTE SOCIAL

21

INDEFERIDO

23313

ASSISTENTE SOCIAL

21

INDEFERIDO

23367

ASSISTENTE SOCIAL

21

INDEFERIDO

22957

ASSISTENTE SOCIAL

22

INDEFERIDO

22715

ASSISTENTE SOCIAL

23

INDEFERIDO

22899

ASSISTENTE SOCIAL

23

INDEFERIDO

23044

ASSISTENTE SOCIAL

23

INDEFERIDO

22877

ASSISTENTE SOCIAL

24

INDEFERIDO

22900

ASSISTENTE SOCIAL

28

INDEFERIDO

23015

ASSISTENTE SOCIAL

28

INDEFERIDO

22761

ASSISTENTE SOCIAL

29

INDEFERIDO

22710

ASSISTENTE SOCIAL

30

INDEFERIDO

22723

ASSISTENTE SOCIAL

30

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é FALSA, pois apresentar falsa denúncia contra o genitor para OBSTAR OU DIFICULTAR
a convivência dele com a criança ou o adolescente é uma atitude que pode caracterizar a prática de
alienação parental. A afirmativa FALSA aponta que a falsa denúncia pode FACILITAR a convivência do
denunciado com a criança ou adolescente, o que não é verdade.
A afirmativa III é FALSA, pois apresentar falsa denúncia contra o genitor para OBSTAR OU DIFICULTAR
a convivência dele com a criança ou o adolescente é uma atitude que pode caracterizar a prática de
alienação parental. A afirmativa FALSA aponta que a falsa denúncia pode FACILITAR a convivência do
denunciado com a criança ou adolescente, o que não é verdade.
A afirmativa III é FALSA, pois apresentar falsa denúncia contra o genitor para OBSTAR OU DIFICULTAR
a convivência dele com a criança ou o adolescente é uma atitude que pode caracterizar a prática de
alienação parental. A afirmativa FALSA aponta que a falsa denúncia pode FACILITAR a convivência do
denunciado com a criança ou adolescente, o que não é verdade.
Todos os temas presentes na prova foram previamente definidos em edital, com conteúdos
relacionados à área de informática (Microsoft Word, internet, hardware, etc.). Portanto, os conteúdos
abordados foram aplicados de acordo com o previsto em edital.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois descumprir os deveres relacionados à autoridade dos pais ou
decorrentes de sua tutela ou guarda caracteriza a alienação parental.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois descumprir os deveres relacionados à autoridade dos pais ou
decorrentes de sua tutela ou guarda caracteriza a alienação parental.
A afirmativa IV é FALSA, pois no Microsoft Excel é possível inserir um comentário ao documento, a fim
de adicionar uma anotação sobre o mesmo, tornando-o mais compreensível a outros servidores.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a alienação parental prejudica o vínculo da criança ou adolescente
com seu genitor. O emprego da palavra frequentemente está plenamente de acordo com a alienação
parental.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois dentre os objetivos do CREAS estão a prestação de serviços que
visam à prevenção de agravamentos e da institucionalização.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois dentre os objetivos do CREAS estão a prestação de serviços que
visam à prevenção de agravamentos e da institucionalização.
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. As afirmativas
FALSA são a II e a III, sendo a I VERDADEIRA.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois considera que o Acolhimento Familiar e Institucional é um serviço
oferecido quando o indivíduo está em situação de risco, necessitando de proteção, condição esta que
deve ser, desejavelmente, transitória e não permanente.
A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009, do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a qual determina, em seu Art. 1º: III - Serviços de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade: a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes
modalidades: - abrigo Institucional; - Casa-Lar; - Casa de Passagem; - Residência Inclusiva. b) Serviço de
Acolhimento em República; c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; d) Serviço de Proteção
em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. O mesmo artigo deixa claro que o

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23099

ASSISTENTE SOCIAL

30

INDEFERIDO

23309

ASSISTENTE SOCIAL

30

INDEFERIDO

22738

ASSISTENTE SOCIAL

31

INDEFERIDO

22740

ASSISTENTE SOCIAL

32

INDEFERIDO

23381

ASSISTENTE SOCIAL

33

INDEFERIDO

22824

ASSISTENTE SOCIAL

33

INDEFERIDO

22744

ASSISTENTE SOCIAL

33

INDEFERIDO

22747

ASSISTENTE SOCIAL

34

INDEFERIDO

22749

ASSISTENTE SOCIAL

35

INDEFERIDO

23356

ASSISTENTE SOCIAL

36

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
acolhimento não está incluído no rol de Serviços de Proteção Social Básica e nem mesmo no de Serviços
de Proteção Social Especial de Média Complexidade.
A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009, do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a qual determina, em seu Art. 1º: III - Serviços de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade: a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes
modalidades: - abrigo Institucional; - Casa-Lar; - Casa de Passagem; - Residência Inclusiva. b) Serviço de
Acolhimento em República; c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; d) Serviço de Proteção
em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. O mesmo artigo deixa claro que o
acolhimento não está incluído no rol de Serviços de Proteção Social Básica e nem mesmo no de Serviços
de Proteção Social Especial de Média Complexidade.
A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009, do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a qual determina, em seu Art. 1º: III - Serviços de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade: a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes
modalidades: - abrigo Institucional; - Casa-Lar; - Casa de Passagem; - Residência Inclusiva. b) Serviço de
Acolhimento em República; c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; d) Serviço de Proteção
em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. O mesmo artigo deixa claro que o
acolhimento não está incluído no rol de Serviços de Proteção Social Básica e nem mesmo no de Serviços
de Proteção Social Especial de Média Complexidade.
A referida questão está incluída no tema de Ética Profissional, de acordo com o que foi proposto em
edital.
A referida questão está incluída no tema de Ética Profissional, de acordo com o que foi proposto em
edital.
A afirmativa I é VERDADEIRA de acordo com o texto "Ética no serviço público". No texto, o autor aborda
os conceitos de ética e ética profissional, apresentando-os de forma distinta. De acordo com o autor,
ética significa “propriedade do caráter” (definição ampla), enquanto que ética profissional é "o
conjunto de normas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua
conduta". Dessa forma, apesar de interligados, existe uma distinção dos conceitos, não sendo um
substituível pelo outro.
A afirmativa I é VERDADEIRA, com base no texto "Ética no serviço público".
A referida questão está incluída no tema de Ética Profissional, de acordo com o que foi proposto em
edital.
A referida questão está incluída no tema de Ética Profissional, de acordo com o que foi proposto em
edital.
A referida questão está incluída no tema de Ética Profissional, de acordo com o que foi proposto em
edital.
O procedimento de aplicação das provas objetivas atendeu estritamente as determinações do edital
do concurso público.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22876

ASSISTENTE SOCIAL

37

INDEFERIDO

23276

ASSISTENTE SOCIAL

37

INDEFERIDO

23285

ASSISTENTE SOCIAL

37

INDEFERIDO

23199

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23159

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22704

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22790

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22822

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22826

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22829

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22843

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22890

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22903

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

22934

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é FALSA, pois o total de rendimentos auferidos foi R$ 121,00. Vejamos: A4 = R$ 40. A3 =
A4 (R$ 40). A2 = A3/2 (R$ 40/2 = R$ 20). A1 = 1,05 X A2 (R$ 1,05 X R$ 20 = R$ 21). R$ 40 + R$ 40 + R$
20 + R$ 21 = R$ 121. Rendeu R$ 121,00 (resultado do problema). O recurso do candidato parte do
princípio que o valor rendido foi o total no final do período (R$ 280,00), quando na verdade o
rendimento é a diferença entre o investido e o obtido no final do período (R$ 40,00).
A afirmativa II é FALSA, pois o total de rendimentos auferidos foi R$ 121,00. Vejamos: A4 = R$ 40. A3 =
A4 (R$ 40). A2 = A3/2 (R$ 40/2 = R$ 20). A1 = 1,05 X A2 (R$ 1,05 X R$ 20 = R$ 21). R$ 40 + R$ 40 + R$
20 + R$ 21 = R$ 121. Rendeu R$ 121,00 (resultado do problema). O recurso do candidato parte do
princípio que o valor rendido foi o total no final do período (R$ 280,00), quando na verdade o
rendimento é a diferença entre o investido e o obtido no final do período (R$ 40,00).
A afirmativa II é FALSA, pois o total de rendimentos auferidos foi R$ 121,00. Vejamos: A4 = R$ 40. A3 =
A4 (R$ 40). A2 = A3/2 (R$ 40/2 = R$ 20). A1 = 1,05 X A2 (R$ 1,05 X R$ 20 = R$ 21). R$ 40 + R$ 40 + R$
20 + R$ 21 = R$ 121. Rendeu R$ 121,00 (resultado do problema). O recurso do candidato parte do
princípio que o valor rendido foi o total no final do período (R$ 280,00), quando na verdade o
rendimento é a diferença entre o investido e o obtido no final do período (R$ 40,00).
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22979

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23027

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23163

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23166

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23174

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23190

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23266

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23267

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23287

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23308

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23315

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23318

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23334

ASSISTENTE SOCIAL

38

DEFERIDO

23136

ASSISTENTE SOCIAL

39

INDEFERIDO

22819

ASSISTENTE SOCIAL

40

INDEFERIDO

22833

ASSISTENTE SOCIAL

40

INDEFERIDO

23053

ASSISTENTE SOCIAL

40

INDEFERIDO

23167

ASSISTENTE SOCIAL

40

INDEFERIDO

23304

ASSISTENTE SOCIAL

40

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
A afirmativa III é VERDADEIRA, uma vez que as proporções de aumento e redução mantém o resultado
final de 119,24 ou 19,24%.
A afirmativa IV é FALSA, pois é de 24,24%. Aumento: R$ 100 + 10% = R$ 110 + 20% = R$ 132. Redução:
1 - (R$ 100 / R$ 132) = 0,2424 ou 24,24%.
A afirmativa IV é FALSA, pois é de 24,24%. Aumento: R$ 100 + 10% = R$ 110 + 20% = R$ 132. Redução:
1 - (R$ 100 / R$ 132) = 0,2424 ou 24,24%.
A afirmativa IV é FALSA, pois é de 24,24%. Aumento: R$ 100 + 10% = R$ 110 + 20% = R$ 132. Redução:
1 - (R$ 100 / R$ 132) = 0,2424 ou 24,24%.
A afirmativa IV é FALSA, pois é de 24,24%. Aumento: R$ 100 + 10% = R$ 110 + 20% = R$ 132. Redução:
1 - (R$ 100 / R$ 132) = 0,2424 ou 24,24%.
A afirmativa IV é FALSA, pois é de 24,24%. Aumento: R$ 100 + 10% = R$ 110 + 20% = R$ 132. Redução:
1 - (R$ 100 / R$ 132) = 0,2424 ou 24,24%.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23346

ASSISTENTE SOCIAL

40

INDEFERIDO

22958

ASSISTENTE SOCIAL

40

INDEFERIDO

23079

ASSISTENTE SOCIAL

41

DEFERIDO

23380

ASSISTENTE SOCIAL

41

DEFERIDO

22830

ASSISTENTE SOCIAL

41

INDEFERIDO

22755

ASSISTENTE SOCIAL

43

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa IV é FALSA, pois é de 24,24%. Aumento: R$ 100 + 10% = R$ 110 + 20% = R$ 132. Redução:
1 - (R$ 100 / R$ 132) = 0,2424 ou 24,24%.
A prova, incluindo seu formato, foi realizada totalmente de acordo com o proposto em edital.
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois há uma relação entre Luís Fernando Veríssimo e Érico Veríssimo,
ambos, filho e pai, respectivamente. Entretanto, a assertiva IV é FALSA. Primeiramente, a afirmação de
que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra área, apesar de estar correta, não
está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor Luiz Fernando Veríssimo não
poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o trecho da própria assertiva o qual
alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para compreender o comentário. Outro
aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
A afirmativa II é FALSA, pois fala-se de coreto e não de chafariz.

22772

ASSISTENTE SOCIAL

43

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois fala-se de coreto e não de chafariz.

23002

ASSISTENTE SOCIAL

43

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois fala-se de coreto e não de chafariz.

22838

ASSISTENTE SOCIAL

47

INDEFERIDO

23342

ASSISTENTE SOCIAL

50

INDEFERIDO

22898

ASSISTENTE SOCIAL

n/i

INDEFERIDO

22687

ASSISTENTE SOCIAL

n/i

DEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois a afirmação em questão não está presente no texto.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois as metas citadas fazem parte do compromisso denominado de
Todos pela Educação e citadas no texto. A expressão "pode-se incluir" à inclusão das metas na
afirmativa, possuindo contexto semelhante a "pode-se listar", "pode-se citar", por exemplo.
O gabarito preliminar disponível no site da ADM&TEC está correto e seguiu todas os pressupostos
publicados via edital.
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

22688

ASSISTENTE SOCIAL

n/i

DEFERIDO

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

22784

ASSISTENTE SOCIAL

n/i

DEFERIDO

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

22991

ASSISTENTE SOCIAL

n/i

DEFERIDO

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

23218

ASSISTENTE SOCIAL

n/i

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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RECURSO
23382
22854
22860
22889
23105
23020
23101
23260
22719
22743
22782
22835
22901
23006
23010
23029
23107
23118
23222

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

QUESTÃO

JULGAMENTO

15

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

38

DEFERIDO

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

1

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a decomposição é realizada por bactérias, que são decompositores.

1

INDEFERIDO

3

DEFERIDO

3

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a MPB iniciou após a instituição do governo militar, ou seja, após o
seu início, e não após o governo militar, na década de 80.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao exaltar a cultura do nordeste brasileiro, significa também que a
cultura do país está sendo referenciada.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois existe, também, a digestão aeróbica, realizada através de bactérias
aeróbicas.
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA, pois o principal
componente dos seres vivos, em linhas gerais, é a água, não as proteínas compostas.
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA, pois o principal
componente dos seres vivos, em linhas gerais, é a água, não as proteínas compostas.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.

RECURSO
23261
23269
23281

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

QUESTÃO

JULGAMENTO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO

22729

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

6

DEFERIDO

23224

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

6

DEFERIDO

23265

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

6

DEFERIDO

12

INDEFERIDO

12

INDEFERIDO

13

INDEFERIDO

22753
23162
23113

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

22697

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

14

DEFERIDO

22742

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

14

DEFERIDO

22766

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

14

DEFERIDO

22865

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

14

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. A assertiva I é FALSA, pois as
hemácias não possuem núcleo nem DNA em seu interior.
O gabarito passa a ser a letra b) Está correta a afirmativa II, apenas. A assertiva III é FALSA, pois uma
série de organismos possuem movimento, ou seja, deslocamento de um ponto para o outro, ainda com
a inexistência dos músculos. Por exemplo: as plantas (geotropismo e fototropismo) e os protozoários,
com o movimento dos cílios e flagelos.
O gabarito passa a ser a letra b) Está correta a afirmativa II, apenas. A assertiva III é FALSA, pois uma
série de organismos possuem movimento, ou seja, deslocamento de um ponto para o outro, ainda com
a inexistência dos músculos. Por exemplo: as plantas (geotropismo e fototropismo) e os protozoários,
com o movimento dos cílios e flagelos.
O gabarito passa a ser a letra b) Está correta a afirmativa II, apenas. A assertiva III é FALSA, pois uma
série de organismos possuem movimento, ou seja, deslocamento de um ponto para o outro, ainda com
a inexistência dos músculos. Por exemplo: as plantas (geotropismo e fototropismo) e os protozoários,
com o movimento dos cílios e flagelos.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao afirmar que consiste no circuito que leva o sangue até os pulmões,
compreende todo o processo até chegar no referido órgão, sendo subentendida sua origem.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o conceito apresentado no enunciado não caracteriza a pequena
circulação, que compreende o trajeto do sangue desde o ventrículo direito até o átrio esquerdo.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta uma diretriz que deve ser seguida pela escola no tocante
à educação sexual. O assunto contido foi abordado de forma clara e coerente, previsto em edital.
O gabarito passa a ser b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA, pois os termos
"liso, estriado cardíaco e estriado esquelético" referem-se a tipos de tecido muscular, não sendo
utilizados para designar órgãos. Ressalta-se que a classificação de tipos de tecidos e de órgãos é clara
e distinta na literatura.
O gabarito passa a ser b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA, pois os termos
"liso, estriado cardíaco e estriado esquelético" referem-se a tipos de tecido muscular, não sendo
utilizados para designar órgãos. Ressalta-se que a classificação de tipos de tecidos e de órgãos é clara
e distinta na literatura.
O gabarito passa a ser b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA, pois os termos
"liso, estriado cardíaco e estriado esquelético" referem-se a tipos de tecido muscular, não sendo
utilizados para designar órgãos. Ressalta-se que a classificação de tipos de tecidos e de órgãos é clara
e distinta na literatura.
O gabarito passa a ser b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA, pois os termos
"liso, estriado cardíaco e estriado esquelético" referem-se a tipos de tecido muscular, não sendo

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23277

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

14

DEFERIDO

23262

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

18

INDEFERIDO

23282

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

18

INDEFERIDO

23238

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

20

INDEFERIDO

22706

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

21

DEFERIDO

23011

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

21

DEFERIDO

23021

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

21

DEFERIDO

23123

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

21

DEFERIDO

23274

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

21

DEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
utilizados para designar órgãos. Ressalta-se que a classificação de tipos de tecidos e de órgãos é clara
e distinta na literatura.
O gabarito passa a ser b) Apenas uma afirmativa está correta. A assertiva III é FALSA, pois os termos
"liso, estriado cardíaco e estriado esquelético" referem-se a tipos de tecido muscular, não sendo
utilizados para designar órgãos. Ressalta-se que a classificação de tipos de tecidos e de órgãos é clara
e distinta na literatura.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois os ossos são responsáveis pela realização dos movimentos, em
conjunto com os músculos e demais estruturas, claramente perceptível quando, na sua deficiência,
existe a clara dificuldade do indivíduo em locomover-se.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois os ossos são responsáveis pela realização dos movimentos, em
conjunto com os músculos e demais estruturas, claramente perceptível quando, na sua deficiência,
existe a clara dificuldade do indivíduo em locomover-se.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "basicamente" foi utilizado de forma clara e coerente,
considerando que o a estrutura do vírus é composta por proteína.
O gabarito passa a ser a letra b) Apenas uma afirmativa está correta. A afirmativa I é FALSA. A banca
acolheu os recursos que apontam a omissão do parâmetro sobre o qual afirma-se que "o músculo
estriado esquelético constitui a maior parte do corpo humano". Assim, na ausência de algum
parâmetro de comparação, é possível alegar que a maior parte do corpo humano é formada por água,
por exemplo.
O gabarito passa a ser a letra b) Apenas uma afirmativa está correta. A afirmativa I é FALSA. A banca
acolheu os recursos que apontam a omissão do parâmetro sobre o qual afirma-se que "o músculo
estriado esquelético constitui a maior parte do corpo humano". Assim, na ausência de algum
parâmetro de comparação, é possível alegar que a maior parte do corpo humano é formada por água,
por exemplo.
O gabarito passa a ser a letra b) Apenas uma afirmativa está correta. A afirmativa I é FALSA. A banca
acolheu os recursos que apontam a omissão do parâmetro sobre o qual afirma-se que "o músculo
estriado esquelético constitui a maior parte do corpo humano". Assim, na ausência de algum
parâmetro de comparação, é possível alegar que a maior parte do corpo humano é formada por água,
por exemplo.
O gabarito passa a ser a letra b) Apenas uma afirmativa está correta. A afirmativa I é FALSA. A banca
acolheu os recursos que apontam a omissão do parâmetro sobre o qual afirma-se que "o músculo
estriado esquelético constitui a maior parte do corpo humano". Assim, na ausência de algum
parâmetro de comparação, é possível alegar que a maior parte do corpo humano é formada por água,
por exemplo.
O gabarito passa a ser a letra b) Apenas uma afirmativa está correta. A afirmativa I é FALSA. A banca
acolheu os recursos que apontam a omissão do parâmetro sobre o qual afirma-se que "o músculo
estriado esquelético constitui a maior parte do corpo humano". Assim, na ausência de algum
parâmetro de comparação, é possível alegar que a maior parte do corpo humano é formada por água,
por exemplo.

RECURSO
22751
22994
22926
22932
23050
22757
22771
22762
22785
22945
22950
23081
23122
23280
23016
22779
23034
23319

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

QUESTÃO

JULGAMENTO

22

INDEFERIDO

22

INDEFERIDO

22

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

23

INDEFERIDO

A afirmativa III é FALSA, pois as veias são os vasos que chegam ao coração.

23

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois os mesmos são associados ao Reino Fungi, não ao reino vegetal.

26

INDEFERIDO

26

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

30

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta a localização correta do coração.

36

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 55 é maior que 53,8, conforme previsto no enunciado.

37

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o total de rendimentos auferidos foi R$ 121,00. Vejamos: A4 = R$ 40. A3 =
A4 (R$ 40). A2 = A3/2 (R$ 40/2 = R$ 20). A1 = 1,05 X A2 (R$ 1,05 X R$ 20 = R$ 21). R$ 40 + R$ 40 + R$
20 + R$ 21 = R$ 121. Rendeu R$ 121,00 (resultado do problema).
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois aborda o organismo na perspectiva individual e sua interação com
o meio, e não o seu coletivo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, uma vez que no contexto da questão o organismo é a unidade básica,
onde ocorrem as interações com o meio biótico e abiótico.

A afirmativa IV é FALSA, pois utiliza o termo "órgãos da célula" de forma clara e coerente, já que
organelas são pequenos órgãos da célula e cada uma desempenha uma função diferente.
A afirmativa IV é FALSA, pois utiliza o termo "órgãos da célula" de forma clara e coerente, já que
organelas são pequenos órgãos da célula e cada uma desempenha uma função diferente.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 54, Inciso VI, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 54, Inciso VI, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 54, Inciso VI, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 54, Inciso VI, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 54, Inciso VI, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 54, Inciso VI, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 54, Inciso VI, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 54, Inciso VI, do Estatuto da Criança e
do Adolescente. O tema foi abordado de forma clara e coerente, previsto em edital.

RECURSO
22712
23051
23131
23216
23223
23239
23264
23268
23272
23273
23283
23296
23322
23240
23263
23093
22783
23137
23104

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

QUESTÃO

JULGAMENTO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

41

INDEFERIDO

42

INDEFERIDO

42

INDEFERIDO

43

INDEFERIDO

Página 32 de 56 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 29/09/2019
Concurso público para cargos efetivos na Prefeitura de Rio Largo (AL)

JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois caso não fosse explicitado no texto o grau de parentesco, apenas
aqueles com conhecimento de mundo saberiam de tal relação.
A afirmativa IV é FALSA, pois também é possível inferir do texto que o termo "podres" também está
associado à condição física dos defuntos.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois é possível compreender do texto os dois sentidos do termo
"podre".
A afirmativa II da questão 43 é FALSA, pois tal informação não está presente no texto.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

22775

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

46

INDEFERIDO

22904

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

1

INDEFERIDO

23256

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

1

INDEFERIDO

23257

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

1

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois se as metas foram estabelecidas para serem alcançadas em 7 de
setembro de 2022, é correto afirmar que as metas devem ser alcançadas até o ano de 2022, pois a
omissão do mês e do ano não torna a afirmativa incorreta.
A afirmativa IV é FALSA, pois, ao contrário do que se afirma, a curvatura dos ossos não aumenta o
estresse mecânico, e sim o absorve, que de fato ocorre com os ossos que precisam de maior suporte
para o peso que é distribuído nele. É abordado de forma clara e coerente que o enunciado se refere à
curvatura natural dos ossos.
A afirmativa IV é FALSA, pois, ao contrário do que se afirma, a curvatura dos ossos não aumenta o
estresse mecânico, e sim o absorve, que de fato ocorre com os ossos que precisam de maior suporte
para o peso que é distribuído nele. É abordado de forma clara e coerente que o enunciado se refere à
curvatura natural dos ossos.
A afirmativa IV é FALSA, pois, ao contrário do que se afirma, a curvatura dos ossos não aumenta o
estresse mecânico, e sim o absorve, que de fato ocorre com os ossos que precisam de maior suporte
para o peso que é distribuído nele. É abordado de forma clara e coerente que o enunciado se refere à
curvatura natural dos ossos.

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois utilizou o termo "habilidade" de forma clara e coerente, como
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
2
INDEFERIDO
qualificação e possibilidade de realização de algo.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois utilizou o termo "habilidade" de forma clara e coerente, como
23375
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
2
INDEFERIDO
qualificação e possibilidade de realização de algo.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a escola precisa ensinar, ao aluno, que o sexo é uma relação que
22855
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
7
INDEFERIDO
acontece entre dois adultos que, em consentimento mútuo, possuem prazer ao realizá-lo.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a escola precisa ensinar, ao aluno, que o sexo é uma relação que
23012
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
7
INDEFERIDO
acontece entre dois adultos que, em consentimento mútuo, possuem prazer ao realizá-lo. Ademais, a
FUNDAMENTAL)
escola deve seguir os parâmetros curriculares para ensinar os seus alunos.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a escola precisa ensinar, ao aluno, que o sexo é uma relação que
22870
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
7
INDEFERIDO
acontece entre dois adultos que, em consentimento mútuo, possuem prazer ao realizá-lo. Tal política
FUNDAMENTAL)
está presente nas diretrizes que as escolas devem seguir no ensino de educação sexual.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a escola precisa ensinar, ao aluno, que o sexo é uma relação que
23340
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
7
INDEFERIDO
acontece entre dois adultos que, em consentimento mútuo, possuem prazer ao realizá-lo. Tal política
FUNDAMENTAL)
está presente nas diretrizes que as escolas devem seguir no ensino de educação sexual.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "implicar" também tem como significado "obter como
22734
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
10
INDEFERIDO
consequência", significado esse pretendido no enunciado, utilizado de forma clara e coerente.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
22917
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
10
INDEFERIDO
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital.
FUNDAMENTAL)
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RECURSO

CARGO
QUESTÃO
JULGAMENTO
JUSTIFICATIVA
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
22856
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
22858
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
22863
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23097
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23120
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23126
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23249
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23252
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23258
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23279
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23298
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23299
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
23300
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
12
INDEFERIDO
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
FUNDAMENTAL)
dignas.
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RECURSO
23331

23332

23379

22796

23301

22911

23361

23069

22990

23019

23360

22921

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

QUESTÃO

JULGAMENTO

12

INDEFERIDO

12

INDEFERIDO

12

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

15

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois está em desacordo com o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso I, do Plano
Nacional de Ensino (PNE),

16

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "autossatisfação" não pressupõe na satisfação indevida, que
possa vir a prejudicar o rendimento, mas sim à sensação de estar bem consigo mesmo na realização
de um esporte.

16

INDEFERIDO

A afirmativa III é VERDADEIRA, já prevista no gabarito oficial.

17

INDEFERIDO

17

INDEFERIDO

17

INDEFERIDO

17

INDEFERIDO

17

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
dignas.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
dignas.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para
Educação Física, que espera que o aluno seja capaz de compreender e reivindicar condições de vida
dignas.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "desenvolvimento" não significa, necessariamente, que o
desenvolvimento motor será aprimorado com o decorrer dos anos, mas afirma, sim, que ao decorrer
da vida, se dará de forma contínua e própria com a idade do indivíduo.

A afirmativa III é FALSA, pois apresenta equivocadamente o modo de se pular corda, não sendo possível
afirmar que o participante deve brandir a corda em direção ao adversário com o objetivo de arremessálo para fora da arena onde ocorre a competição, pois não é assim que a brincadeira é realizada.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois está de acordo com o manual da CBF, que aborda de forma clara e
coerente, que as duas linhas de marcação mais compridas se denominam linhas laterais e que as duas
mais curtas se chamam linhas de meta ou de fundo.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois está de acordo com o manual da CBF, que aborda de forma clara e
coerente, que as duas linhas de marcação mais compridas se denominam linhas laterais e que as duas
mais curtas se chamam linhas de meta ou de fundo.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois está de acordo com o manual da CBF, que aborda de forma clara e
coerente, que as duas linhas de marcação mais compridas se denominam linhas laterais e que as duas
mais curtas se chamam linhas de meta ou de fundo.
A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com o disposto nas Regras de Futebol 2018/19, da
Confederação Brasileira de Futebol, página 50, disponível no link: http://bit.ly/33ECqy5. De acordo com
a referida publicação, temos: A bola não pode ser substituída durante o jogo sem autorização do
árbitro. Bolas adicionais podem ser colocadas em volta do campo para serem utilizadas no decorrer do
jogo, desde que satisfaçam às exigências estipuladas na Regra 2, sendo sua utilização controlada pelo

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23150

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

17

INDEFERIDO

23336

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

17

INDEFERIDO

23386

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

17

INDEFERIDO

18

INDEFERIDO

18

INDEFERIDO

23

INDEFERIDO

23

INDEFERIDO

23

INDEFERIDO

23054

23387

22689

23065

23376

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL)
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JUSTIFICATIVA
árbitro. Assim, é correto afirmar que, sem autorização do árbitro, a bola não pode ser substituída
durante o jogo de futebol.
A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com o disposto nas Regras de Futebol 2018/19, da
Confederação Brasileira de Futebol, página 50, disponível no link: http://bit.ly/33ECqy5. De acordo com
a referida publicação, temos: A bola não pode ser substituída durante o jogo sem autorização do
árbitro. Bolas adicionais podem ser colocadas em volta do campo para serem utilizadas no decorrer do
jogo, desde que satisfaçam às exigências estipuladas na Regra 2, sendo sua utilização controlada pelo
árbitro. Assim, é correto afirmar que, sem autorização do árbitro, a bola não pode ser substituída
durante o jogo de futebol.
A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com o disposto nas Regras de Futebol 2018/19, da
Confederação Brasileira de Futebol, página 50, disponível no link: http://bit.ly/33ECqy5. De acordo com
a referida publicação, temos: A bola não pode ser substituída durante o jogo sem autorização do
árbitro. Bolas adicionais podem ser colocadas em volta do campo para serem utilizadas no decorrer do
jogo, desde que satisfaçam às exigências estipuladas na Regra 2, sendo sua utilização controlada pelo
árbitro. Assim, é correto afirmar que, sem autorização do árbitro, a bola não pode ser substituída
durante o jogo de futebol.
A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com o disposto nas Regras de Futebol 2018/19, da
Confederação Brasileira de Futebol, página 50, disponível no link: http://bit.ly/33ECqy5. De acordo com
a referida publicação, temos: A bola não pode ser substituída durante o jogo sem autorização do
árbitro. Bolas adicionais podem ser colocadas em volta do campo para serem utilizadas no decorrer do
jogo, desde que satisfaçam às exigências estipuladas na Regra 2, sendo sua utilização controlada pelo
árbitro. Assim, é correto afirmar que, sem autorização do árbitro, a bola não pode ser substituída
durante o jogo de futebol.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois se existe a previsão legal que orienta o dirigente a comunicação ao
Conselho Tutelar, tal ação configura como um dever.
Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, e apresentou
alternativas referentes às questões 17 e 18. A afirmativa IV, da questão 17, é VERDADEIRA, conforme
gabarito oficial.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o manual da CBF, que aborda de forma clara e
coerente, que se a bola ficar defeituosa, o jogo será interrompido e reiniciado com execução de uma
bola ao chão, no local em que a bola ficou defeituosa.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o manual da CBF, que aborda de forma clara e
coerente, que se a bola ficar defeituosa, o jogo será interrompido e reiniciado com execução de uma
bola ao chão, no local em que a bola ficou defeituosa.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o manual da CBF, que aborda de forma clara e
coerente, que se a bola ficar defeituosa, o jogo será interrompido e reiniciado com execução de uma
bola ao chão, no local em que a bola ficou defeituosa.

RECURSO

CARGO
QUESTÃO
JULGAMENTO
JUSTIFICATIVA
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A alternativa II é FALSA, pois a escola não deve abordar uma abordagem questionadora, mas sim
23074
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
23
INDEFERIDO
ampliar a discussão acerca do tema e trabalhar a questão de forma educativa.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois selecionar a amostra do conceito para a fase em que as crianças
22887
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
24
INDEFERIDO
estão inseridas não torna a afirmativa equivocada, apenas apresenta um limite de abordagem.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois selecionar a amostra do conceito para a fase em que as crianças
22915
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
24
INDEFERIDO
estão inseridas não torna a afirmativa equivocada, apenas apresenta um limite de abordagem.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois se refere, de forma clara e coerente, à abordagem teórica acerca
23156
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
26
INDEFERIDO
do tema, que configura um estudo,
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "desenvolvimento" não significa o aprimoramento das
22923
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
27
INDEFERIDO
capacidades motoras dos indivíduos, e sim a constante mutação a decorrer da fase da vida.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "concepção" de forma clara e coerente, no sentido
22922
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
27
INDEFERIDO
de referir-se ao nascimento, que é o momento em que o desenvolvimento já começa a ser realizado.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "concepção" de forma clara e coerente, no sentido
22943
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
27
INDEFERIDO
de referir-se ao nascimento, que é o momento em que o desenvolvimento já começa a ser realizado.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é FALSA, de acordo com o gabarito oficial. Em relação às alternativas I e II, candidato
22940
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
30
INDEFERIDO
não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
23310
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
31
INDEFERIDO
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa no texto.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "distinção" não implica que são conceitos antagônicos, mas
22919
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
33
INDEFERIDO
sim que possuem particularidades.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "distinção" não implica que são conceitos antagônicos, mas
22924
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
33
INDEFERIDO
sim que possuem particularidades.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo "norma" foi usado de forma clara e coerente para definir
23250
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
33
INDEFERIDO
o conjunto de regras que norteiam o serviço público.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
22698
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
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RECURSO

CARGO
QUESTÃO
JULGAMENTO
JUSTIFICATIVA
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
22724
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
22925
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
22937
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23014
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23157
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23215
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23246
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23294
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23314
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23357
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23388
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
23358
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
39
INDEFERIDO
Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
22733
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
40
INDEFERIDO
A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).
FUNDAMENTAL)
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RECURSO
22737

22773

22846

22928

23017

23247

23359

23389

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

QUESTÃO

JULGAMENTO

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132)).

22820

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

41

DEFERIDO

22984

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

41

DEFERIDO

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
41
DEFERIDO
FUNDAMENTAL)
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23362

JUSTIFICATIVA

O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23374

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

41

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
42
INDEFERIDO
Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
22864
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
43
INDEFERIDO
Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa I é FALSA, pois no texto não afirma que os modelos de ensino privilegiam o aprendizado
22866
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
44
INDEFERIDO
de linguagens e de matemática em detrimento do ensino de ciências exatas, ou, ainda, que baixos
FUNDAMENTAL)
índices educacionais atuais são reflexo disso.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois se as metas foram estabelecidas para serem alcançadas em 7 de
22739
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
46
INDEFERIDO
setembro de 2022, é correto afirmar que as metas devem ser alcançadas até o ano de 2022, pois a
FUNDAMENTAL)
omissão do mês e do ano não torna a afirmativa incorreta.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois se as metas foram estabelecidas para serem alcançadas em 7 de
22868
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
46
INDEFERIDO
setembro de 2022, é correto afirmar que as metas devem ser alcançadas até o ano de 2022, pois a
FUNDAMENTAL)
omissão do mês e do ano não torna a afirmativa incorreta.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois se as metas foram estabelecidas para serem alcançadas em 7 de
22980
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
46
INDEFERIDO
setembro de 2022, é correto afirmar que as metas devem ser alcançadas até o ano de 2022, pois a
FUNDAMENTAL)
omissão do mês e do ano não torna a afirmativa incorreta.
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
22874
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
49
INDEFERIDO
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois tal informação está presente no texto.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
22873
(DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO
50
INDEFERIDO
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois tal informação está presente no texto.
FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa III é verdadeira, pois não afirma que todos numerais que substituem o substantivo, mas
23321
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
3
INDEFERIDO
sim que, a depender da oração, o numeral pode substituir o substantivo, deixando-o subentendido.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
23192
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
3
INDEFERIDO
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o seu significado pode ficar implícito, substituindo o substantivo.
ENSINO FUNDAMENTAL)
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22861

RECURSO
22789

22847

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

QUESTÃO

JULGAMENTO

5

INDEFERIDO

5

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois embora a obra abordar em primeira tela a questão da miséria, é
possível perceber de forma clara o desejo de dar aos filhos uma melhor qualidade de vida que tiveram,
o que, também se percebe, o desejo de dar condições de estudo.
A assertiva II é VERDADEIRA, pois é possível constatar a afirmação de que Fabiano e Sinhá Vitória
desejam, em algum momento, dar aos filhos as condições de estudo que eles nunca tiveram através
do Capítulo XIII – Fuga, da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o qual traz o seguinte trecho: "Mudarse-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles (...) Os
meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias". Diversas publicações recentes utilizam
a forma Sinhá Vitória (com acento), não afetando assim o entendimento da assertiva em si.
A afirmativa I é FALSA, conforme gabarito oficial, considerando que o Modernismo se fixa na
historiografia literária brasileira com o início da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, e
não o Simbolismo.
A afirmativa I é FALSA, conforme gabarito oficial, considerando que o Modernismo se fixa na
historiografia literária brasileira com o início da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, e
não o Simbolismo.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os adjetivos sempre irão atribuir alguma característica a algum
substantivo, ainda que omisso, como apresentado no enunciado, ou inclusive ao pronome que, por
sua vez, substitui o próprio substantivo.

PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
7
INDEFERIDO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
23353
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
7
INDEFERIDO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
23195
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
7
INDEFERIDO
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apesar de ser pauta em referência de 1997, traz conceitos e termos
23171
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
7
INDEFERIDO
corretos que não invalidam o argumento principal da assertiva.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa III é VERDADEIRA, trazendo conceitos aplicáveis ao tema "didática". A intervenção na
23147
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
7
INDEFERIDO
aprendizagem do aluno via técnicas e ferramentas de ensino resultam em mudanças sociais atreladas
ENSINO FUNDAMENTAL)
ao comportamento (http://bit.do/fdaoA).
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa I é FALSA, pois se delimita ao conceito das derivações parassintéticas, que, de fato, a
23149
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
9
INDEFERIDO
supressão de um ou de outro resulta em uma forma inexistente na língua.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
Novo gabarito passa a ser a letra b) Está correta a afirmativa II, apenas. A assertiva III é FALSA, pois o
22872
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
10
DEFERIDO
termo "tal que" é mais utilizado para expressar consequência, assim como os termos: tanto que, tal
ENSINO FUNDAMENTAL)
que, de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que.
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
Novo gabarito passa a ser a letra b) Está correta a afirmativa II, apenas. A assertiva III é FALSA, pois o
23045
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
10
DEFERIDO
termo "tal que" é mais utilizado para expressar consequência, assim como os termos: tanto que, tal
ENSINO FUNDAMENTAL)
que, de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que.
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
Novo gabarito passa a ser a letra b) Está correta a afirmativa II, apenas. A assertiva III é FALSA, pois o
23333
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
10
DEFERIDO
termo "tal que" é mais utilizado para expressar consequência, assim como os termos: tanto que, tal
ENSINO FUNDAMENTAL)
que, de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que.
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois afirma, corretamente, que Bento Teixeira foi um dos pioneiros em
22836
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
13
INDEFERIDO
introduzir o estilo de Camões na literatura brasileira, que utilizou como base o poeta português para
ENSINO FUNDAMENTAL)
elaborar o poema Prosopopeia.
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23350

RECURSO

CARGO
QUESTÃO
JULGAMENTO
JUSTIFICATIVA
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo "Londres" não pode ser considerado um advérbio, tendo
23151
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
13
INDEFERIDO
em vista que não está modificando um verbo, adjetivo, ou outro advérbio, e está funcionando, na
ENSINO FUNDAMENTAL)
oração, como um substantivo próprio.
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, além do nacionalismo e exaltação da natureza e liberdade, também
23046
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
14
INDEFERIDO
estava presente na primeira geração do romantismo uma grande presença de sentimentalismo e
ENSINO FUNDAMENTAL)
emoções.
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é possível, em uma oração, que um numeral substitua um
23196
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
16
INDEFERIDO
substantivo.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois embora possua uma afeição pela esposa do diretor do internato,
22798
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
20
INDEFERIDO
tal relação é consideração uma paixão platônica, e não como um relacionamento amoroso, pelo seu
ENSINO FUNDAMENTAL)
caráter efêmero e idealista.
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois gramaticalmente e na literatura que trata da matéria, o zeugma é
23057
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
21
INDEFERIDO
um gênero da elipse, considerando que também há a omissão de um termo na oração, tendo a
ENSINO FUNDAMENTAL)
particularidade de já ter sido anteriormente mencionado.
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois gramaticalmente o zeugma é um gênero da elipse, considerando
22884
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
21
INDEFERIDO
que também há a omissão de um termo na oração, tendo a particularidade de já ter sido anteriormente
ENSINO FUNDAMENTAL)
mencionado.
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a catacrese ainda é, de fato, referida como uma metáfora, que se
23221
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
26
INDEFERIDO
tornou amplamente difundida, mas que, conceitualmente, se configura como uma metáfora.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
22883
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23049
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23052
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23144
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23193
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
23211
PORTUGUESA (DO 6º AO 9º ANO DO
38
DEFERIDO
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
ENSINO FUNDAMENTAL)
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RECURSO
22827

23212

23384

23383

23175

23075

23024

22735

23391
23152
23083
22717
22718

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

QUESTÃO

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

39

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois 21/84 = 25%, abordando de forma clara e coerente o tema "fração e
porcentagem", previsto em edital.

39

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. De acordo com o
gabarito oficial, as afirmativas I e II são VERDADEIRAS.

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois se as metas foram estabelecidas para serem alcançadas em 7 de
setembro de 2022, é correto afirmar que as metas devem ser alcançadas até o ano de 2022, pois a
omissão do mês e do ano não torna a afirmativa incorreta.

41

DEFERIDO

46

INDEFERIDO

n/i

INDEFERIDO

Favor observar as disposições no edital acerca da desistência do concurso.

n/i

INDEFERIDO

O procedimento de aplicação das provas objetivas atendeu estritamente as determinações do edital
do concurso público.

n/i

DEFERIDO

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

n/i

DEFERIDO

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

1

INDEFERIDO

1

INDEFERIDO

5

DEFERIDO

5

DEFERIDO
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A afirmativa III é VERDADEIRA, pois foi empregado, de forma clara e coerente, o termo "variável", no
sentido de ser um termo indeterminado, a ser descoberto.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois não foi empregado o termo "apenas" para conceituar o termo
“incógnita", tornando a alternativa correta.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.

RECURSO
22736
22808
22821
22840
22893
22907
22910
22929
22973
22976
22982
22998
23013
23023
23106
23153
23181
23188
23189

CARGO
QUESTÃO
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

Página 44 de 56 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 29/09/2019
Concurso público para cargos efetivos na Prefeitura de Rio Largo (AL)

JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.

RECURSO
23297
23325
23344
23351

CARGO
QUESTÃO
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
5
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

23084

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

9

INDEFERIDO

22725

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

12

INDEFERIDO

22730

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

12

INDEFERIDO

22748

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

12

INDEFERIDO

22849

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

12

INDEFERIDO

22878

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

12

INDEFERIDO

22892

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

12

INDEFERIDO

22896

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

12

INDEFERIDO

22902

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

12

INDEFERIDO

22983

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

12

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
O gabarito passa a ser a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva I é FALSA, pois o conjunto dos
números naturais menores do que 6 compreende o zero, número esse que foi omitido na questão.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a Teoria da Aprendizagem de Ausubel pode, de fato, auxiliar o
educador ao desenvolver seu trabalho, considerando que a Teoria compõe análise e subsídios acerca
da compreensão e entendimento do aluno na sala de aula.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23026

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

12

INDEFERIDO

23109

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

12

INDEFERIDO

23117

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

12

INDEFERIDO

23302

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

12

INDEFERIDO

23352

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

12

INDEFERIDO

23363

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

12

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

22812
23086
23154
23343

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

23191

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

16

INDEFERIDO

23365

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

16

INDEFERIDO

23

DEFERIDO

23

DEFERIDO

23

DEFERIDO

22746
22909
22920

PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo "englobar" significa que os números naturais, inteiros,
racionais, reais e complexos compõem os conjuntos numéricos, o que torna a afirmativa correta, tendo
em vista que não foi empregado nenhum termo como "apenas" ou "somente".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois ao afirmar o resultado de uma equação consiste em uma família
de valores, explicita que a resolução de uma equação se dará por um resultado numérico.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois ao afirmar o resultado de uma equação consiste em uma família
de valores, explicita que a resolução de uma equação se dará por um resultado numérico.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois ao afirmar o resultado de uma equação consiste em uma família
de valores, explicita que a resolução de uma equação se dará por um resultado numérico.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois ao afirmar o resultado de uma equação consiste em uma família
de valores, explicita que a resolução de uma equação se dará por um resultado numérico.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois aborda, de forma clara e coerente, que a orientação sexual deve
ser feita em uma perspectiva coletiva e educativa, e não individualmente com o aluno como um
processo terapêutico.
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois aborda, de forma clara e coerente, que a orientação sexual deve
ser feita em uma perspectiva coletiva e educativa, e não individualmente com o aluno como um
processo terapêutico.
O gabarito passa a ser a letra d) Apenas três afirmativas estão corretas. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois sua redação está de acordo com o previsto no Artigo 3º Inciso XII da LDB.
O gabarito passa a ser a letra d) Apenas três afirmativas estão corretas. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois sua redação está de acordo com o previsto no Artigo 3º Inciso XII da LDB.
O gabarito passa a ser a letra d) Apenas três afirmativas estão corretas. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois sua redação está de acordo com o previsto no Artigo 3º Inciso XII da LDB.

RECURSO
22959
23087
23253
23345

CARGO
QUESTÃO
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
23
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
23
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
23
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
23
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

22816

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

24

INDEFERIDO

22986

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

24

INDEFERIDO

22987

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

26

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

29

INDEFERIDO

29

INDEFERIDO

29

INDEFERIDO

33

INDEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

38

DEFERIDO

22862
22825
23155
23089
22989
22720
22721
22750
22759
22764

PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
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JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser a letra d) Apenas três afirmativas estão corretas. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois sua redação está de acordo com o previsto no Artigo 3º Inciso XII da LDB.
O gabarito passa a ser a letra d) Apenas três afirmativas estão corretas. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois sua redação está de acordo com o previsto no Artigo 3º Inciso XII da LDB.
O gabarito passa a ser a letra d) Apenas três afirmativas estão corretas. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois sua redação está de acordo com o previsto no Artigo 3º Inciso XII da LDB.
O gabarito passa a ser a letra d) Apenas três afirmativas estão corretas. A afirmativa I é VERDADEIRA,
pois sua redação está de acordo com o previsto no Artigo 3º Inciso XII da LDB.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois explicita que a intervenção não pode se dar em um nível
incompatível ao do ambiente escolar, tendo enfatizado, na alternativa, utilizando os termos "muito
acima" e "muito abaixo".
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois explicita que a intervenção não pode se dar em um nível
incompatível ao do ambiente escolar, tendo enfatizado, na alternativa, utilizando os termos "muito
acima" e "muito abaixo".
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois embora siga diretrizes legais, as unidades escolares precisam ter
autonomia para a execução das atividades escolares e não podem, a qualquer momento, estarem
passíveis de intervenções.
A afirmativa II é FALSA, pois o termo "estratégias" foi utilizado de forma clara e coerente, permitindo
a compreensão e a relação do que se refere no Artigo 13, Inciso IV, da LDB.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a partir do momento que a equação possui um resultado matemático
lógico e correto, é possível dizer que aquilo é uma afirmação, ou seja, uma expressão da verdade.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a partir do momento que a equação possui um resultado matemático
lógico e correto, é possível dizer que aquilo é uma afirmação, ou seja, uma expressão da verdade.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a partir do momento que a equação possui um resultado matemático
lógico e correto, é possível dizer que aquilo é uma afirmação, ou seja, uma expressão da verdade. A
afirmativa II, conforme gabarito oficial, é FALSA.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois quando o autor apresenta uma distinção entre os conceitos, o
mesmo não afirma que são antagônicos, e sim que possuem particularidades.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.

RECURSO
22828
22880
22908
22914
22916
22944
22985
22993
23000
23030
23032
23037
23041
23092
23110
23111
23178
23182
23183

CARGO
QUESTÃO
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

Página 48 de 56 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 29/09/2019
Concurso público para cargos efetivos na Prefeitura de Rio Largo (AL)

JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.

RECURSO
23186
23194
23327
23338
22732
22881
22996
23094
23185
23198

CARGO
QUESTÃO
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
38
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
40
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
40
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
40
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
40
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
40
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
40
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)

JULGAMENTO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

22897

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

41

DEFERIDO

22727

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

41

DEFERIDO

22918

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

41

DEFERIDO
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O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23035

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

41

DEFERIDO

23095

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

41

DEFERIDO

23305

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

41

DEFERIDO

42

INDEFERIDO

42

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

42

INDEFERIDO

O texto utiliza o termo "entre eles" para afirmar que, dentre os sete defuntos, existiam uma matriarca
de uma família influente, um advogado corrupto, um operário agitador torturado até a morte e uma
prostituta.

43

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois os defuntos estão indo ao coreto, e não ao chafariz.

43

INDEFERIDO

A afirmativa III é FALSA, pois afirma que o texto apresenta uma relação atemporal, ou seja, que não se
refere a um determinado período histórico, contrariando o que afirma o autor.

43

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

43

INDEFERIDO

O texto utiliza o termo "entre eles" para afirmar que, dentre os sete defuntos, existiam uma matriarca
de uma família influente, um advogado corrupto, um operário agitador torturado até a morte e uma
prostituta.

47

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

50

INDEFERIDO

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que 60% dos alunos do 9º ano não sabem realizar
cálculos de porcentagem.

22999
23096
23306
23003
22960
23098
23307
23100
23068

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

Página 50 de 56 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 29/09/2019
Concurso público para cargos efetivos na Prefeitura de Rio Largo (AL)

JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois afirma que o leitor não precisa, necessariamente, ter a compreensão
teórica para o entendimento do texto, e não o autor.

RECURSO
23354
22682
22683

CARGO
QUESTÃO
PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (DO 6º
n/i
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL)
PROFESSOR (A) DO 1° AO 5° ANO DO
n/i
ENSINO FUNDAMENTAL
PROFESSOR (A) DO 1° AO 5° ANO DO
n/i
ENSINO FUNDAMENTAL

JULGAMENTO

JUSTIFICATIVA

DEFERIDO

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

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

INDEFERIDO

Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.

22774

PSICÓLOGO (A)

1

INDEFERIDO

22792

PSICÓLOGO (A)

2

INDEFERIDO

23062

PSICÓLOGO (A)

2

INDEFERIDO

23072

PSICÓLOGO (A)

4

INDEFERIDO

23025

PSICÓLOGO (A)

7

INDEFERIDO

22804

PSICÓLOGO (A)

7

INDEFERIDO

23202

PSICÓLOGO (A)

7

INDEFERIDO

23209

PSICÓLOGO (A)

10

INDEFERIDO

22705

PSICÓLOGO (A)

11

INDEFERIDO

22752

PSICÓLOGO (A)

11

INDEFERIDO

22778

PSICÓLOGO (A)

11

INDEFERIDO

22834

PSICÓLOGO (A)

11

INDEFERIDO

22788

PSICÓLOGO (A)

11

INDEFERIDO

23197

PSICÓLOGO (A)

11

INDEFERIDO
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A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o psicólogo deve ser capaz de fazer com que, no contexto escolar,
seja possível o estímulo reflexivo para que, a partir disso, o indivíduo possa resolver o problema, e não
intervir diretamente sobre o mesmo.
A afirmativa III é FALSA, pois a falta do apoio social constitui como um fator de risco ao suicídio e não
foi explicitado no enunciado que esse excesso de apoio era feito indevidamente, devendo-se
interpretar "apoio" no sentido de ajuda ou colaboração.
A afirmativa III é FALSA, pois ao contrário do que diz o enunciado, a falta do apoio social constitui como
um fator de risco ao suicídio, e não o excesso, equívoco esse que o torna falso.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois foi utilizado, corretamente, o termo "responsabilização", i
empregado no sentido de ser, de fato, responsável pela realização das atividades a que se propõe.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o previsto no Artigo 18, Inciso VIII, da Lei
8.080/90.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "heterogeneidade" refere à diversidade dos alunos e cabe,
de fato, ao psicólogo, no ambiente escolar, auxiliar o professor a lidar com eventuais conflitos.
Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo "área de conhecimento" foi utilizado, corretamente, para
conceituar a avaliação psicológica, que exige conhecimento aplicado específico para sua respectiva
área de atuação, abordando de forma clara e coerente tema previsto em edital.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata acerca da exposição dos relatos da mídia de óbitos decorridos
do suicídio, e não de abordagens educativas e preventivas acerca do tema.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata acerca da exposição dos relatos da mídia de óbitos decorridos
do suicídio, e não de abordagens educativas e preventivas acerca do tema.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata acerca da exposição dos relatos da mídia de óbitos decorridos
do suicídio, e não de abordagens educativas e preventivas acerca do tema.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata acerca da exposição dos relatos da mídia de óbitos decorridos
do suicídio, e não de abordagens educativas e preventivas acerca do tema.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata acerca da exposição dos relatos da mídia de óbitos decorridos
do suicídio, que, em sua cobertura, abordaria o modo em que aquilo aconteceu. A questão não trata
de abordagens educativas e preventivas acerca do tema.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata acerca da exposição dos relatos da mídia de óbitos decorridos
do suicídio, que, em sua cobertura, abordaria o modo em que aquilo aconteceu. A questão não trata
de abordagens educativas e preventivas acerca do tema.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23339

PSICÓLOGO (A)

11

INDEFERIDO

22841

PSICÓLOGO (A)

12

INDEFERIDO

23124

PSICÓLOGO (A)

12

INDEFERIDO

22797

PSICÓLOGO (A)

12

INDEFERIDO

22754

PSICÓLOGO (A)

14

INDEFERIDO

23066

PSICÓLOGO (A)

14

INDEFERIDO

22709

PSICÓLOGO (A)

17

DEFERIDO

22803

PSICÓLOGO (A)

17

DEFERIDO

22882

PSICÓLOGO (A)

17

DEFERIDO

23028

PSICÓLOGO (A)

17

DEFERIDO

23335

PSICÓLOGO (A)

17

DEFERIDO

Página 52 de 56 • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 29/09/2019
Concurso público para cargos efetivos na Prefeitura de Rio Largo (AL)

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata acerca da exposição dos relatos da mídia de óbitos decorridos
do suicídio, que, em sua cobertura, abordaria o modo em que aquilo aconteceu. A questão não trata
de abordagens educativas e preventivas acerca do tema.
A afirmativa IV é FALSA, pois o estigma associado a auto busca constitui como um fator de risco
sociocultural de vulnerabilidade ao suicídio, conceito esse utilizado de forma clara e coerente,
permitindo entendimento do enunciado.
A afirmativa IV é FALSA, pois o estigma associado a auto busca constitui como um fator de risco
sociocultural de vulnerabilidade ao suicídio, conceito esse utilizado de forma clara e coerente,
permitindo entendimento do enunciado.
A afirmativa IV é FALSA, pois o estigma associado a auto busca constitui como um fator de risco
sociocultural de vulnerabilidade ao suicídio.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao afirmar que é um fator situacional, o enunciado aborda, de forma
clara e coerente, que o envolvimento com grupos locais de suicídio é um exemplo de fator situacional
de risco naquela circunstância. Ademais, o assunto está englobado no tema "psicologia clínica",
previsto em edital.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao afirmar que é um fator situacional, o enunciado aborda, de forma
clara e coerente, que o envolvimento com grupos locais de suicídio é um exemplo de fator situacional
de risco naquela circunstância. Não aponta, nesse sentido, que o indivíduo deve se calar sobre essa
questão.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA,
pois é permitido e, portanto, possível, ao psicólogo participar de atividades escolares nas quais os
fatores psicológicos não tenham papel preponderante como, por exemplo, algumas atividades de
planejamento.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA,
pois é permitido e, portanto, possível, ao psicólogo participar de atividades escolares nas quais os
fatores psicológicos não tenham papel preponderante como, por exemplo, algumas atividades de
planejamento.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA,
pois é permitido e, portanto, possível, ao psicólogo participar de atividades escolares nas quais os
fatores psicológicos não tenham papel preponderante como, por exemplo, algumas atividades de
planejamento.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA,
pois é permitido e, portanto, possível, ao psicólogo participar de atividades escolares nas quais os
fatores psicológicos não tenham papel preponderante como, por exemplo, algumas atividades de
planejamento.
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA,
pois é permitido e, portanto, possível, ao psicólogo participar de atividades escolares nas quais os
fatores psicológicos não tenham papel preponderante como, por exemplo, algumas atividades de
planejamento.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23341

PSICÓLOGO (A)

17

DEFERIDO

22695

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

22769

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

22801

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

22806

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

22837

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

23067

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

23210

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

23176

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

23214

PSICÓLOGO (A)

19

INDEFERIDO

22781

PSICÓLOGO (A)

21

INDEFERIDO

23076

PSICÓLOGO (A)

21

INDEFERIDO

23112

PSICÓLOGO (A)

22

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA,
pois é permitido e, portanto, possível, ao psicólogo participar de atividades escolares nas quais os
fatores psicológicos não tenham papel preponderante como, por exemplo, algumas atividades de
planejamento.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo. No enunciado, foi utilizado o termo "política" de maneira
clara e coerente, permitindo compreensão do tema abordado.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois utiliza o termo "incentivo", no sentido de despertar o ânimo para
compreensão do mundo e convicções próprias em um processo reflexivo, e não induzir, o que, de fato
é vedado pelo código de ética do psicólogo. No enunciado, foi utilizado o termo "política" de maneira
clara e coerente, permitindo compreensão do tema abordado.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao afirmar que é um fator situacional, o enunciado aborda, de forma
clara e coerente, que a perda de familiares é um exemplo de circunstância que o expõe a esse risco.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao afirmar que é um fator situacional, o enunciado aborda, de forma
clara e coerente, que a perda de familiares é um exemplo de circunstância que o expõe a esse risco.
A afirmativa I é FALSA, pois ao ser crente de determinada religião e nela o suicídio ser considerado
impróprio, não se pode inferir que isso irá se considerar como um fator de risco.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23184

PSICÓLOGO (A)

22

INDEFERIDO

23160

PSICÓLOGO (A)

22

INDEFERIDO

22780

PSICÓLOGO (A)

22

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é FALSA, pois ao ser crente de determinada religião e nela o suicídio ser considerado
impróprio, não se pode inferir que isso irá se considerar como um fator de risco.
A afirmativa I é FALSA, pois ao ser crente de determinada religião e nela o suicídio ser considerado
impróprio, não se pode inferir que isso irá se considerar como um fator de risco. As alternativas II, III e
IV são verdadeiras, estando de acordo o candidato conforme com seu recurso. Logo, a alternativa
correta é d).
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 15 § 7º da Lei 10.741/03.

22726

PSICÓLOGO (A)

22

INDEFERIDO

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 18, Inciso IV, alínea d da Lei 8.080/90.

23140

PSICÓLOGO (A)

22

INDEFERIDO

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 18, Inciso IV, alínea d da Lei 8.080/90.

23278

PSICÓLOGO (A)

22

INDEFERIDO

22741

PSICÓLOGO (A)

23

INDEFERIDO

23179

PSICÓLOGO (A)

28

INDEFERIDO

22707

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

22763

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

22794

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

22810

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

22852

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

22885

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

22948

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23008

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23018

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23071

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23080

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Artigo 18, Inciso IV, alínea d da Lei 8.080/90.
A afirmativa I é FALSA, pois a finalidade da psicologia escolar não está desenvolvida apenas em
questões inerentes à escola, mas também à formação do indivíduo na sociedade, tendo como
compromisso a questão social.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com os Incisos I, II e III do Artigo 198 da CF/88.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23085

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23134

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23143

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23204

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23323

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

23377

PSICÓLOGO (A)

38

DEFERIDO

22714

PSICÓLOGO (A)

40

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
O gabarito passa a ser letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. A assertiva I é VERDADEIRA, pois
o valor inicial do seu salário era de R$ 520. Vejamos: R$ 521 * 1,045 = R$ 543,4.
A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

22859

PSICÓLOGO (A)

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

23317

PSICÓLOGO (A)

40

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))

23320

PSICÓLOGO (A)

40

INDEFERIDO

22787

PSICÓLOGO (A)

41

DEFERIDO

23130

PSICÓLOGO (A)

41

DEFERIDO

22949

PSICÓLOGO (A)

42

INDEFERIDO

23108

PSICÓLOGO (A)

42

INDEFERIDO

22951

PSICÓLOGO (A)

43

INDEFERIDO

A afirmativa IV é FALSA, pois a redução foi de 24,24% do valor inicial. (1-(100/132))
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
O gabarito passa a ser a letra a) Nenhuma afirmativa está correta. A assertiva IV é FALSA.
Primeiramente, a afirmação de que o "Luiz Fernando" é um escritor, e não um profissional de outra
área, apesar de estar correta, não está presente no texto. Assim, o candidato que desconhece o escritor
Luiz Fernando Veríssimo não poderia julgar esse trecho da assertiva. Reforça esse entendimento o
trecho da própria assertiva o qual alega que é necessário ter um "conhecimento de mundo" para
compreender o comentário. Outro aspecto que torna a assertiva incorreta é o trecho "não é seria".
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois "desencavam" foi empregado de forma clara e coerente,
possibilitando a compreensão da ação dos defuntos na história.
Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso e apontar qual
alternativa, além da III, acredita estar equivocada para que o gabarito pudesse a passar para a
alternativa c), ou seja, duas alternativas corretas apenas.
A afirmativa I é FALSA, pois no texto não está expresso que o povo está desesperado pela
decomposição dos corpos. A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o autor fez uma relação com a ditadura
militar.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

23132

PSICÓLOGO (A)

43

INDEFERIDO

22809

PSICÓLOGO (A)

44

INDEFERIDO

22768

PSICÓLOGO (A)

45

INDEFERIDO

22777

PSICÓLOGO (A)

45

INDEFERIDO

22699

PSICÓLOGO (A)

46

INDEFERIDO

22694

PSICÓLOGO (A)

48

INDEFERIDO

23177

PSICÓLOGO (A)

48

INDEFERIDO

22776

PSICÓLOGO (A)

50

INDEFERIDO

23337

PSICÓLOGO (A)

50

INDEFERIDO

23048

PSICÓLOGO (A)

n/i

INDEFERIDO

22692

PSICÓLOGO (A)

n/i

INDEFERIDO

23248

PSICÓLOGO (A)

n/i

INDEFERIDO

22946

PSICÓLOGO (A)

n/i

DEFERIDO

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

22992

PSICÓLOGO (A)

n/i

DEFERIDO

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

23200

PSICÓLOGO (A)

n/i

DEFERIDO

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

23368

PSICÓLOGO (A)

n/i

DEFERIDO

Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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JUSTIFICATIVA
Candidato não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso e apontar qual
alternativa, além da IV, acredita estar correta para que o gabarito pudesse a passar para a alternativa
c), ou seja, duas alternativas corretas apenas.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa no primeiro parágrafo do texto.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao trazer dados e informá-los no texto, é correto dizer que o autor
está afirmando.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois diz que o autor trouxe ao texto e afirmou aquele dado, e não que o
mesmo foi responsável pela pesquisa que os originou.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois expressa de forma clara e coerente a meta apontada no texto para
o Todos Pela Educação.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa, de forma clara e objetiva, no texto.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois tal informação está expressa, de forma clara e objetiva, no texto.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor utilizou os dados e os interpretou, dando sua perspectiva
dos mesmos no texto.
Cara candidata, aguarde a divulgação dos resultados preliminares e lista de convocação do presente
concurso.
A prova cumpriu, rigorosamente, o quantitativo de questões previstas no edital para a prova referente
ao concurso de psicólogo, assim como dos demais cargos aplicados.
Cara candidata, aguarde a divulgação dos resultados preliminares e lista de convocação do presente
concurso.
Favor observar as disposições no edital acerca da desistência do concurso.

