ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE PALMEIRINA

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 21 DE OUTUBRO DE 2019.
O Instituto ADM&TEC, após analisar e julgar os recursos submetidos pelos (as) candidatos (as) através do formulário eletrônico específico para esse fim no período determinado em edital,
apresenta abaixo as respostas aos recursos das provas objetivas.

RECURSO
27119

CARGO
AGENTE
ADMINISTRATIVO (A)

QUESTÃO

JUNGAMENTO

15

INDEFERIDO

27150

AGENTE
ADMINISTRATIVO (A)

21

INDEFERIDO

27318

AGENTE
ADMINISTRATIVO (A)

21

INDEFERIDO

23

INDEFERIDO

23

INDEFERIDO

27151
27153

AGENTE
ADMINISTRATIVO (A)
AGENTE
ADMINISTRATIVO (A)

27163

AGENTE
ADMINISTRATIVO (A)

26

INDEFERIDO

27194

AGENTE
ADMINISTRATIVO (A)

30

INDEFERIDO

27271

AGENTE DE ENDEMIAS

1

INDEFERIDO

27340

AGENTE DE ENDEMIAS

2

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa III é VERDADEIRA. O ponto questionado pelo(a) candidato(a) refere-se a um exemplo
de como a taxa de juros é expressa, destacando o valor percentual (2 e 18%) e o tempo (mês e ano).
Assim, as situações citadas são apenas exemplos e não necessariamente possuem relação entre si.
A afirmativa III é VERDADEIRA. O ponto questionado pelo(a) candidato(a) refere-se a um exemplo
de como a taxa de juros é expressa, destacando o valor percentual (2 e 18%) e o tempo (mês e ano).
Assim, as situações citadas são apenas exemplos e não necessariamente possuem relação entre si.
A afirmativa II é FALSA, pois 4% de 10.000 é igual a 400. Assim, o montante é R$ 10.400. O trecho
"rendimentos da ordem" destaca que o valor mais do investido foi 4% do valor inicial.
A afirmativa II é FALSA, pois 4% de 10.000 é igual a 400. Assim, o montante é R$ 10.400. O trecho
"rendimentos da ordem" destaca que o valor investido foi 4% do valor inicial.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão está integralmente de acordo com o texto "O Nível de
Utilização da Capacidade do setor cresceu 0,4 ponto percentual". O trecho "para 70,5%" faz
referência ao valor percentual final após o crescimento, porém tal complemento não altera o fato
de que houve crescimento de 0,4 ponto percentual como afirmado claramente no texto.
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso.
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. A questão 1
do cargo de Agente de Endemias não possui nenhuma alternativa referindo-se a assuntos como
autonomia.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. O
SUS é baseado na doutrina que abrange os seguintes princípios doutrinários: universalidade,
equidade e integralidade, utilizando os mesmos elementos para nortear suas ações ao longo do
território nacional.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27127

AGENTE DE ENDEMIAS

4

INDEFERIDO

27185

AGENTE DE ENDEMIAS

4

INDEFERIDO

27189

AGENTE DE ENDEMIAS

4

INDEFERIDO

27261

AGENTE DE ENDEMIAS

4

INDEFERIDO

27253

AGENTE DE ENDEMIAS

7

INDEFERIDO

27256

AGENTE DE ENDEMIAS

7

INDEFERIDO

27342

AGENTE DE ENDEMIAS

22

INDEFERIDO

27314

AGENTE DE ENDEMIAS

23

INDEFERIDO

27129

AGENTE DE ENDEMIAS

25

INDEFERIDO

27187

AGENTE DE ENDEMIAS

25

INDEFERIDO

27315

AGENTE DE ENDEMIAS

25

INDEFERIDO

27343

AGENTE DE ENDEMIAS

25

INDEFERIDO

27341

AGENTE DE ENDEMIAS

26

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é FALSA, pois afirma que o baço é um dos componentes do sistema respiratório, o
que não caracteriza a verdade. O baço é um órgão vinculado ao sistema imunológico e não possui
relação direta com as funções do sistema respiratório.
A afirmativa III é FALSA, pois afirma que o baço é um dos componentes do sistema respiratório, o
que não caracteriza a verdade. O baço é um órgão vinculado ao sistema imunológico e não possui
relação direta com as funções do sistema respiratório.
A afirmativa III é FALSA, pois afirma que o baço é um dos componentes do sistema respiratório, o
que não caracteriza a verdade. O baço é um órgão vinculado ao sistema imunológico e não possui
relação direta com as funções do sistema respiratório.
A afirmativa III é FALSA, pois afirma que o baço é um dos componentes do sistema respiratório, o
que não caracteriza a verdade. O baço é um órgão vinculado ao sistema imunológico e não possui
relação direta com as funções do sistema respiratório.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois postula que é impossível de haver atividades de vigilância e
controle de riscos ambientais sem uma avaliação e ação conjunta. Essa afirmação, logo, é verdadeira.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando totalmente de acordo com o previsto pelo Ministério da
Saúde. O próprio Ministério considera que a vigilância em saúde possui um caráter essencialmente
integrador, como proposto pela referida questão.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois R$ 1.200 * 1,01¹² = R$ 1.352,20, respeitando a fórmula para
resolução de operações com juros compostos.
A afirmativa III é FALSA, pois R$ 1.280 * 0,72% = R$ 9,22 ou R$ 1.289,22.
A afirmativa III é FALSA, pois o montante acumulado foi R$ 11.550. A questão deixa claro que houve
"rendimento de 5% no período". Assim, a resolução pode encontrada da seguinte forma: 5% de
11.000 é igual a 550. Assim, o montante é R$ 11.550.
A afirmativa III é FALSA, pois o montante acumulado foi R$ 11.550. A questão deixa claro que houve
"rendimento de 5% no período". Assim, a resolução pode encontrada da seguinte forma: 5% de
11.000 é igual a 550. Assim, o montante é R$ 11.550.
A afirmativa III é FALSA, pois o montante acumulado foi R$ 11.550. A questão deixa claro que houve
"rendimento de 5% no período". Assim, a resolução pode encontrada da seguinte forma: 5% de
11.000 é igual a 550. Assim, o montante é R$ 11.550.
A afirmativa III é FALSA, pois o montante acumulado foi R$ 11.550. A questão deixa claro que houve
"rendimento de 5% no período". Assim, a resolução pode encontrada da seguinte forma: 5% de
11.000 é igual a 550. Assim, o montante é R$ 11.550.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, de acordo com o texto, a Unitaid receberá cerca de 20 milhões
de DÓLARES, o que é EQUIVALENTE a mais de R$ 80 milhões. De acordo com o texto, é possível
inferir que todo o dinheiro seria investido para a redução da transmissão materno-fetal, tratamentos
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27188

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27198

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27209

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27243

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27244

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27258

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27303

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27316

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27325

ASSISTENTE SOCIAL

4

DEFERIDO

27206

ASSISTENTE SOCIAL

5

DEFERIDO

27307

ASSISTENTE SOCIAL

5

DEFERIDO

27308

ASSISTENTE SOCIAL

5

DEFERIDO

27317

ASSISTENTE SOCIAL

5

DEFERIDO

27324

ASSISTENTE SOCIAL

5

DEFERIDO

27210

ASSISTENTE SOCIAL

25

DEFERIDO

27245

ASSISTENTE SOCIAL

25

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
mais céleres e formulação de medicamentos contra a Doença de Chagas, sem referência a algum
tipo de redistribuição assimétrica entre tais fatores.
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A afirmativa II é VERDADEIRA,
pois está de acordo com o Art. 10 da lei Maria da Penha (Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006).
Gabarito passa a ser a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A afirmativa II da questão 5 da prova
para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL é FALSA, pois é contrária ao disposto no Estatuto do Idoso.
Gabarito passa a ser a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A afirmativa II da questão 5 da prova
para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL é FALSA, pois é contrária ao disposto no Estatuto do Idoso.
Gabarito passa a ser a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A afirmativa II da questão 5 da prova
para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL é FALSA, pois é contrária ao disposto no Estatuto do Idoso.
Gabarito passa a ser a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A afirmativa II da questão 5 da prova
para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL é FALSA, pois é contrária ao disposto no Estatuto do Idoso.
Gabarito passa a ser a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A afirmativa II da questão 5 da prova
para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL é FALSA, pois é contrária ao disposto no Estatuto do Idoso.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27319

ASSISTENTE SOCIAL

25

DEFERIDO

27326

ASSISTENTE SOCIAL

25

DEFERIDO

23

INDEFERIDO

26

INDEFERIDO

26

INDEFERIDO

27275
27141
27191

AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL
AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL
AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL

27192

AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL

27

INDEFERIDO

27131

AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

2

INDEFERIDO

27262

AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

2

INDEFERIDO

27263

AUXILIAR DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

3

INDEFERIDO

27152

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

1

INDEFERIDO

27174

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

11

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa II é FALSA, pois 4% de 10.000 é igual a 400. Assim, o montante é R$ 10.400 e não R$
12.400.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o proposto no texto "O Nível
de Utilização da Capacidade do setor cresceu 0,4 ponto percentual".
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o proposto no texto "O Nível
de Utilização da Capacidade do setor cresceu 0,4 ponto percentual".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o texto "O Índice de Confiança
da Construção, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), subiu 1,5 ponto na passagem de
outubro para novembro de 2019".
A afirmativa I é FALSA, pois postula que um atendimento de qualidade favorecerá a construção de
uma imagem positiva SOBRE O USUÁRIO, quando, na verdade, favorecerá a construção de uma
imagem positiva sobre a instituição. A imagem do usuário sobre a instituição poderá sofrer alteração
dependendo do atendimento, não o contrário.
A afirmativa I é FALSA, pois postula que um atendimento de qualidade favorecerá a construção de
uma imagem positiva SOBRE O USUÁRIO, quando, na verdade, favorecerá a construção de uma
imagem positiva sobre a instituição. A imagem do usuário sobre a instituição poderá sofrer alteração
dependendo do atendimento, não o contrário.
A afirmativa III encontra-se clara e coerente, sendo esta VERDADEIRA. Em reciclagem, o ato da
separação envolve retirar DO LIXO o material que poderá ser reciclado.
A afirmativa I é VERDADEIRA. A reciclagem permite aumentar a vida útil do produto e não do aterro
sanitário. Um produto com maior tempo de vida útil pode ser utilizado por mais tempo, gerando
menos resíduos ao longo do tempo.
As afirmativas I e II devem seguir o que foi exposto no texto, assim como orientado no início da
questão. Dessa forma, o gabarito está correto, não necessitando de quaisquer alterações.

PÁGINA 4 DE 22 • RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PARA A PREFEITURA DE PALMEIRINA (2019)

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27139

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

12

INDEFERIDO

27144

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

12

INDEFERIDO

27142

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

12

INDEFERIDO

27177

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

17

INDEFERIDO

27276

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

21

INDEFERIDO

27149

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

22

INDEFERIDO

27277

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

22

INDEFERIDO

27282

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

22

INDEFERIDO

27278

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

23

INDEFERIDO

27280

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

23

INDEFERIDO

27281

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

23

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. A utilização da palavra "facilitar"
segue a mesma interpretação do que foi exposto no texto. A habilidade de interpretar textos é
prevista em edital e inerente à realização de uma avaliação escrita em um concurso público.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. A utilização da palavra "facilitar"
segue a mesma interpretação do que foi exposto no texto. A habilidade de interpretar textos é
prevista em edital e inerente à realização de uma avaliação escrita em um concurso público.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. A utilização da palavra "facilitar"
segue a mesma interpretação do que foi exposto no texto. A habilidade de interpretar textos é
prevista em edital e inerente à realização de uma avaliação escrita em um concurso público.
As afirmativas I e II devem seguir o que foi exposto no texto, assim como orientado no início da
questão. Dessa forma, o gabarito está correto, não necessitando de quaisquer alterações.
A afirmativa III está clara e coerente, sendo VERDADEIRA. O ponto questionado pelo(a) candidato(a)
refere-se a um exemplo de como a taxa de juros é expressa, destacando o valor percentual (2 e 18%)
e o tempo (mês e ano). Assim, as situações citadas são apenas exemplos e não necessariamente
possuem relação entre si.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois resultará em um montante de R$ 2.073,60.
O conteúdo abordado na questão está previsto em edital, Anexo III, item B, disciplina Matemática
"Área e perímetro (quadrado, retângulo e triângulo). Divisão, multiplicação, soma e subtração.
Fração e porcentagem. Juros simples e compostos. Média e noções de estatística. Raiz quadrada.
Regra de três. Volume, comprimento, massa, pesos e medidas)".
O conteúdo abordado na questão está previsto em edital, Anexo III, item B, disciplina Matemática
"Área e perímetro (quadrado, retângulo e triângulo). Divisão, multiplicação, soma e subtração.
Fração e porcentagem. Juros simples e compostos. Média e noções de estatística. Raiz quadrada.
Regra de três. Volume, comprimento, massa, pesos e medidas)".
O conteúdo abordado na questão está previsto em edital, Anexo III, item B, disciplina Matemática
"Área e perímetro (quadrado, retângulo e triângulo). Divisão, multiplicação, soma e subtração.
Fração e porcentagem. Juros simples e compostos. Média e noções de estatística. Raiz quadrada.
Regra de três. Volume, comprimento, massa, pesos e medidas)".
O conteúdo abordado na questão está previsto em edital, Anexo III, item B, disciplina Matemática
"Área e perímetro (quadrado, retângulo e triângulo). Divisão, multiplicação, soma e subtração.
Fração e porcentagem. Juros simples e compostos. Média e noções de estatística. Raiz quadrada.
Regra de três. Volume, comprimento, massa, pesos e medidas)".
O conteúdo abordado na questão está previsto em edital, Anexo III, item B, disciplina Matemática
"Área e perímetro (quadrado, retângulo e triângulo). Divisão, multiplicação, soma e subtração.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27285

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

23

INDEFERIDO

27279

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

24

INDEFERIDO

30

INDEFERIDO

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

30

INDEFERIDO

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

30

INDEFERIDO

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

27117
27118
27143

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

27170

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS

30

INDEFERIDO

27264

ENFERMEIRO (A)

3

INDEFERIDO

27320

ENFERMEIRO (A)

6

INDEFERIDO

27313

ENFERMEIRO (A)

8

INDEFERIDO

27121

ENFERMEIRO (A)

14

INDEFERIDO

27126

ENFERMEIRO (A)

14

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Fração e porcentagem. Juros simples e compostos. Média e noções de estatística. Raiz quadrada.
Regra de três. Volume, comprimento, massa, pesos e medidas)".
A afirmativa II é FALSA, pois apresentou rendimentos que totalizaram um montante de R$ 10.400.
Ademais, em nenhum item da afirmativa explicitou-se que os rendimentos eram mensais, sendo
esta interpretação além do que foi exposto na questão.
O conteúdo abordado na questão está previsto em edital, Anexo III, item B, disciplina Matemática
"Área e perímetro (quadrado, retângulo e triângulo). Divisão, multiplicação, soma e subtração.
Fração e porcentagem. Juros simples e compostos. Média e noções de estatística. Raiz quadrada.
Regra de três. Volume, comprimento, massa, pesos e medidas)".

O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. Ademais, o(a)
candidato(a) deverá se informar no edital do presente certame sobre datas e formas de divulgação
do resultado do concurso.
A afirmativa I É FALSA, pois a descrição do tecido colocada na questão é referente ao tecido
conjuntivo, não cartilaginoso. Ademais, a assertiva foi considerada FALSA na questão 15 da prova da
Enfermeiro(a) da cidade de Pão de açúcar.
A afirmativa I é FALSA, pois o conjunto de reações químicas comum em todo o corpo humano chamase metabolismo. A respiração é um dos componentes do metabolismo, que abrange outros tipos de
reações químicas no corpo humano.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois como Sistema de Informação em Saúde, o SIS deve permitir que
seus objetivos sejam desempenhados. A utilização da palavra permitir não prejudica a interpretação
do(a) candidato(a), tendo seu sentido totalmente de acordo com o exposto no texto. Ademais, a
inserção do ponto final de forma equivocada também não prejudica a interpretação das informações
expostas na questão por parte do(a) candidato(a).
A afirmativa II é VERDADEIRA. De acordo com o texto "os SIS foram conformados historicamente, de
acordo com necessidades específicas e iniciativas isoladas de diferentes áreas, e NÃO por meio de
uma estratégia mais ampla". A afirmativa postula que a motivação foi de uma estratégia mais ampla,
porém essa informação discorda expressamente com o exposto no texto.
A afirmativa II é VERDADEIRA. De acordo com o texto "os SIS foram conformados historicamente, de
acordo com necessidades específicas e iniciativas isoladas de diferentes áreas, e NÃO por meio de
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27154

ENFERMEIRO (A)

14

INDEFERIDO

27301

ENFERMEIRO (A)

14

INDEFERIDO

27128

ENFERMEIRO (A)

25

DEFERIDO

27138

ENFERMEIRO (A)

25

DEFERIDO

27202

ENFERMEIRO (A)

25

DEFERIDO

27233

ENFERMEIRO (A)

25

DEFERIDO

27234

ENFERMEIRO (A)

25

DEFERIDO

27247

ENFERMEIRO (A)

25

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
uma estratégia mais ampla". A afirmativa postula que a motivação foi de uma estratégia mais ampla,
porém essa informação discorda expressamente com o exposto no texto.
A afirmativa II é VERDADEIRA. De acordo com o texto "os SIS foram conformados historicamente, de
acordo com necessidades específicas e iniciativas isoladas de diferentes áreas, e NÃO por meio de
uma estratégia mais ampla". A afirmativa postula que a motivação foi de uma estratégia mais ampla,
porém essa informação discorda expressamente com o exposto no texto.
A afirmativa I é FALSA, de acordo com o argumentado pelo(a) candidato(a). Entretanto, a afirmativa
II é VERDADEIRA. De acordo com o texto "os SIS foram conformados historicamente, de acordo com
necessidades específicas e iniciativas isoladas de diferentes áreas, e NÃO por meio de uma estratégia
mais ampla". A afirmativa postula que a motivação foi de uma estratégia mais ampla, porém essa
informação discorda expressamente com o exposto no texto.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27284

ENFERMEIRO (A)

25

DEFERIDO

27337

ENFERMEIRO (A)

25

DEFERIDO

27259

ENFERMEIRO (A)

26

INDEFERIDO

27260

ENFERMEIRO (A)

26

INDEFERIDO

27249

ENFERMEIRO (A)

28

INDEFERIDO

27130

ENFERMEIRO (A)

29

INDEFERIDO

27219

ENFERMEIRO (A)

29

INDEFERIDO

27265

ENFERMEIRO (A)

29

INDEFERIDO

27287

ENFERMEIRO (A)

29

INDEFERIDO

27251

ENFERMEIRO (A)

30

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A alternativa B é, de fato, a correta. Assim, a afirmativa I é VERDADEIRA e a afirmativa II é FALSA.
A afirmativa II é FALSA, pois segundo o exposto no texto, a teoria de Demerval Saviani não considera
o aluno como sendo assujeitado, apenas recebendo o conhecimento mediado por um professor. Ao
contrário, a ideia de que o aluno deve possuir senso crítico permeia todo o texto.
A afirmativa II é FALSA, conforme afirmado no texto "Dermeval diz que é preciso ter acesso à norma
culta da Língua Portuguesa para que o aluno tenha condições de ler os clássicos". O que o pensador
afirma é que é preciso ter acesso à língua portuguesa para ler os clássicos e não que a leitura dos
clássicos indicará a finalização do processo de escolarização. Tal afirmação não pode ser inferida do
exposto no texto, visto que o processo de escolarização é, em si, complexo (por exemplo, se
preocupando com o desenvolvimento intelectual, cultural e de raciocínio do aluno).
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações fornecidas no texto
"enquanto muitos estudantes questionam diversos tipos de conteúdo porque acreditam que não
serão usados em seu dia a dia e serão esquecidos, eu defendo que eles são necessários para que se
entre em outro patamar".
A afirmativa I é FALSA, conforme próprio argumento do(a) candidato(a). Segundo Saviani, ocorre
uma secundarização do conhecimento do professor nos movimentos citados, não sendo unilateral
à posição central da escola.
A afirmativa I está clara e coerente, provendo informações suficientes para o(a) candidato(a) chegar
a sua resolução.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações fornecidas no texto. Perceba
no texto: "enquanto muitos estudantes questionam diversos tipos de conteúdo porque acreditam
que não serão usados em seu dia a dia e serão esquecidos, eu defendo que eles são necessários para
que se entre em outro patamar". Nesse trecho essencial, o teórico deixa claro justamente o
postulado na afirmativa, defendendo a inclusão de elementos que os estudantes não valorizam, mas
que permitem chegar em outro patamar.
A afirmativa II é claramente VERDADEIRA, pois está de acordo com o afirmado no texto, "Mas sem
a teoria à prática fica cega. Por sua vez, a teoria sem a prática é mera abstração, então é preciso
saber dosar, mas quiçá tivesse mesmo mais teorias, aí sim muita gente teria aprendido mais coisas".
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27181

ENGENHEIRO (A) CIVIL

1

INDEFERIDO

27208

ENGENHEIRO (A) CIVIL

1

INDEFERIDO

27238

ENGENHEIRO (A) CIVIL

1

INDEFERIDO

27160

ENGENHEIRO (A) CIVIL

2

INDEFERIDO

27254

ENGENHEIRO (A) CIVIL

3

INDEFERIDO

27147

ENGENHEIRO (A) CIVIL

25

DEFERIDO

27168

ENGENHEIRO (A) CIVIL

25

DEFERIDO

27175

ENGENHEIRO (A) CIVIL

25

DEFERIDO

27268

ENGENHEIRO (A) CIVIL

25

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A assertiva II da questão 1 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL permanece VERDADEIRA,
pois de fato, é possível ter juntas de controle e dilatação a cada 15m. Embora outras biografias
possam trazer possibilidades de haver juntas em espaçamentos inferiores ao citado, ainda assim é
possível que elas sejam colocadas a cada 15m.
A assertiva II da questão 1 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL permanece VERDADEIRA,
pois de fato, é possível ter juntas de controle e dilatação a cada 15m. Embora outras biografias
possam trazer possibilidades de haver juntas em espaçamentos inferiores ao citado, ainda assim é
possível que elas sejam colocadas a cada 15m.
A assertiva II da questão 1 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL permanece VERDADEIRA,
pois de fato, é possível ter juntas de controle e dilatação a cada 15m. Embora outras biografias
possam trazer possibilidades de haver juntas em espaçamentos inferiores ao citado, ainda assim é
possível que elas sejam colocadas a cada 15m.
A afirmativa I é FALSA, pois nas estruturas mistas ou alvenaria estrutural deve-se ter cuidados
especiais em algumas situações que podem exigir elementos de reforço, como é o caso das
concentrações de aberturas (janelas ou portas) em determinadas paredes, vãos abertos muito
grandes e o apoio de elementos estruturais como vigas em paredes. O argumento da justificativa da
questão está totalmente de acordo com o argumento submetido pelo(a) candidato(a), reforçando
que a afirmativa é FALSA.
O gabarito da questão 3 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL permanece inalterado. O
argumento apresentado pelo candidato de que a assertiva II não apresenta previsão nas normas
vigentes apenas reforça o gabarito preliminar, o qual dita que a mesma é FALSA.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27336

ENGENHEIRO (A) CIVIL

25

DEFERIDO

27199

ENGENHEIRO (A) CIVIL

26

INDEFERIDO

27200

ENGENHEIRO (A) CIVIL

26

INDEFERIDO

27293

ENGENHEIRO (A) CIVIL

26

INDEFERIDO

27222

ENGENHEIRO (A) CIVIL

28

INDEFERIDO

27169

ENGENHEIRO (A) CIVIL

29

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa II é FALSA, pois segundo o exposto no texto, a teoria de Demerval Saviani não considera
o aluno como sendo assujeitado, apenas recebendo o conhecimento mediado por um professor. Ao
contrário, a ideia de que o aluno deve possuir senso crítico permeia todo o texto. Um aluno apenas
"recebedor" dos conteúdos mediados pelo professor é claramente oposto a um aluno que possa
"compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum",
sendo este último o modelo buscado pela teoria de Saviani.
A afirmativa II é FALSA, pois segundo o exposto no texto, a teoria de Demerval Saviani não considera
o aluno como sendo assujeitado, apenas recebendo o conhecimento mediado por um professor. Ao
contrário, a ideia de que o aluno deve possuir senso crítico permeia todo o texto. Um aluno apenas
"recebedor" dos conteúdos mediados pelo professor é claramente oposto a um aluno que possa
"compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum",
sendo este último o modelo buscado pela teoria de Saviani.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. Especificamente, a
afirmativa I é VERDADEIRA e pode ser interpretada diretamente de informações disponíveis no
texto. O conteúdo postulado pela Teoria Histórico-Crítica é claramente, segundo o texto, contrário
ao ensino conteudista. Logo, se o postulado pela teoria central do texto é oposto ao ensino
conteudista, pode-se inferir que possui os elementos que são ausentes no ensino conteudista.
Ademais, ao longo do texto fica clara a preocupação com o desenvolvimento intelectual, cultural e
de raciocínio do aluno.
A afirmativa II é FALSA, conforme afirmado no texto "Dermeval diz que é preciso ter acesso à norma
culta da Língua Portuguesa para que o aluno tenha condições de ler os clássicos". O que o pensador
afirma é que é preciso ter acesso à língua portuguesa para ler os clássicos, assinalando a importância
de tal atividade, porém não que a leitura dos clássicos indicará a finalização do processo de
escolarização. Tal afirmação não pode ser inferida do exposto no texto, visto que o processo de
escolarização é, em si, complexo (por exemplo, se preocupando com o desenvolvimento intelectual,
cultural e de raciocínio do aluno).
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações do 7° parágrafo. É possível
perceber que o autor defende a inclusão de elementos no currículo escolar quando o mesmo
concorda com o indicado pelos "deputados que querem introduzir disciplinas". Ademais, o autor
reitera que tais elementos são "eles são necessários para que se entre em outro patamar". Logo,
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27297

MÉDICO (A) CLÍNICO

25

DEFERIDO

27338

MÉDICO (A) CLÍNICO

25

DEFERIDO

27120

MOTORISTA

1

INDEFERIDO

27125

MOTORISTA

1

INDEFERIDO

27133

MOTORISTA

1

INDEFERIDO

27155

MOTORISTA

1

INDEFERIDO

27159

MOTORISTA

1

INDEFERIDO

27167

MOTORISTA

1

INDEFERIDO

27172

MOTORISTA

1

INDEFERIDO

27178

MOTORISTA

1

INDEFERIDO

27136

MOTORISTA

7

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
existe sim a indicação de que tais elementos devam ser incluídos no currículo escolar, segundo
Saviani.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois, de acordo com o postulado pela direção defensiva, é necessário
conhecer tanto o veículo quanto os equipamentos de transporte.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27157

MOTORISTA

7

INDEFERIDO

27161

MOTORISTA

7

INDEFERIDO

27173

MOTORISTA

7

INDEFERIDO

27179

MOTORISTA

7

INDEFERIDO

27124

MOTORISTA

11

INDEFERIDO

27321

MOTORISTA

11

INDEFERIDO

27322

MOTORISTA

16

INDEFERIDO

27122

MOTORISTA

17

INDEFERIDO

27123

MOTORISTA

17

INDEFERIDO

27237

MOTORISTA ESCOLAR

12

INDEFERIDO

27158

MOTORISTA ESCOLAR

n/i

DEFERIDO

27148

ODONTÓLOGO (A)

1

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
A afirmativa I é FALSA, pois existe uma condição determinante para que o afirmado seja considerado
verdadeiro. Como tal condição (atividade de urgência) não foi explicitada, a afirmação é considerada
FALSA por omitir a condição.
Segundo o texto, os riscos ocupacionais podem ser "operacionais (riscos para acidente),
comportamentais ou ambientais (físicos, químicos ou biológicos, ergonômicos)". Portanto, a
afirmativa II é VERDADEIRA.
Segundo o texto, os riscos ocupacionais podem ser "operacionais (riscos para acidente),
comportamentais ou ambientais (físicos, químicos ou biológicos, ergonômicos)". Portanto, a
afirmativa II é VERDADEIRA.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto faz menção à saúde mental no seguinte trecho: "entre outras
situações que se ligam ao estresse físico ou PSICOLÓGICO do trabalhador". Questões relacionadas à
saúde mental são questões de ordem, majoritariamente, psicológicas.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto no texto "eles podem ser
operacionais (riscos para acidente), COMPORTAMENTAIS ou ambientais (físicos, químicos ou
biológicos, ergonômicos)".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto no texto "eles podem ser
operacionais (riscos para acidente), COMPORTAMENTAIS ou ambientais (físicos, químicos ou
biológicos, ergonômicos)".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. A utilização da palavra "facilitar"
segue a mesma interpretação do que foi exposto no texto. A habilidade de interpretar textos é
prevista em edital e inerente à realização de uma avaliação escrita em um concurso público.
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
A afirmativa II é VERDADEIRA, já que mesmo lesões na cavidade rasa precisam de proteção, ao
menos, indireta, visando a proteção do complexo dentinopulpar. Com relação a questão de número
5, segundo Lindhe et al. (2010), o periodonto é uma unidade de desenvolvimento biológica e
funcional, composto por um conuunto de tecido de proteção (gengiva) e sustentação (ligamento
periodontal, cemento radicular e osso alveolar). Dessa forma, a afirmativa I é considerada
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27311

ODONTÓLOGO (A)

1

INDEFERIDO

27328

ODONTÓLOGO (A)

14

INDEFERIDO

27184

ODONTÓLOGO (A)

25

DEFERIDO

27190

ODONTÓLOGO (A)

25

DEFERIDO

27196

ODONTÓLOGO (A)

25

DEFERIDO

27309

ODONTÓLOGO (A)

25

DEFERIDO

27334

ODONTÓLOGO (A)

25

DEFERIDO

27329

ODONTÓLOGO (A)

26

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
VERDADEIRA. Ref.: LINDHE J., LANG N. P., KARRING T. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia
Oral. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010, 1304p.
A afirmativa II é VERDADEIRA. Os procedimentos de restauração requerem proteção do complexo
dentinopulpar, seja qual for o material utilizado. No caso dos materiais "primariamente
restauradores", estes conferem, de fato, proteção ao complexo, reforçando a ideia de que
independente do material utilizado é necessário algum tipo de proteção ao complexo dentinopulpar.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “não sendo responsável” torna a assertiva incorreta, já que o
SIS também é gerido e organizado em nível local, segundo o texto. A afirmativa II é VERDADEIRA, de
acordo com o explícito no 2° parágrafo.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa II é FALSA, pois segundo o exposto no texto, a teoria de Demerval Saviani não considera
o aluno como sendo assujeitado, apenas recebendo o conhecimento mediado por um professor. Ao
contrário, a ideia de que o aluno deve possuir senso crítico permeia todo o texto. Um aluno apenas
"recebedor" dos conteúdos mediados pelo professor é claramente oposto a um aluno que possa
"compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum",
sendo este último o modelo buscado pela teoria de Saviani.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27330

ODONTÓLOGO (A)

29

INDEFERIDO

27331

ODONTÓLOGO (A)

30

INDEFERIDO

27298

PEDREIRO (A)

11

INDEFERIDO

27283

PEDREIRO (A)

17

INDEFERIDO

27205

PEDREIRO (A)

23

INDEFERIDO

27166

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

3

INDEFERIDO

27242

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

4

INDEFERIDO

6

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

22

INDEFERIDO

22

INDEFERIDO

27195
27176
27230
27180

27193

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA
PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA
PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA
PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA
PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações do 7° parágrafo. É possível
perceber que o autor defende a inclusão de elementos no currículo escolar quando o mesmo
concorda com o indicado pelos "deputados que querem introduzir disciplinas". A adição de
disciplinas no ensino básico só pode ser possível via currículo escolar, inferência que pode ser
tomada com as informações disponíveis no texto.
A afirmativa I é FALSA, pois o estudante não está condicionado a um processo passivo. Já a afirmativa
II é VERDADEIRA, pois o autor afirma: "Mas sem a teoria à prática fica cega. Por sua vez, a teoria sem
a prática é mera abstração, então é preciso saber dosar, mas quiçá tivesse mesmo mais teorias, aí
sim muita gente teria aprendido mais coisas."
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as informações do texto: "eles
podem ser operacionais (riscos para acidente), comportamentais ou ambientais (físicos, químicos
ou biológicos, ergonômicos)".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as informações do texto: "eles
podem ser operacionais (riscos para acidente), comportamentais ou ambientais (físicos, químicos
ou biológicos, ergonômicos)".
A afirmativa II é FALSA, pois 4% de 10.000 é igual a 400. Assim, o montante é R$ 10.400. O trecho
"rendimentos da ordem" destaca que o valor investido foi 4% do valor inicial.
A afirmativa III é FALSA, pois nas bactérias que realizam fotossíntese, a captação da energia solar
fica a cargo de uma clorofila conhecida como bacterioclorofila, não Cianofilia (ou Tanino).
A afirmativa III é VERDADEIRA. O termo basicamente refere-se a "em sua maioria, "essencialmente".
Dessa forma, basicamente os vírus são formados por estruturas proteicas, que permeiam a maior
parte de sua composição.
A afirmativa II é FALSA, de acordo com o gabarito oficial da prova. Dessa forma, o(a) candidato(a)
apenas reforça o gabarito oficial, não cabendo deferimento do recurso.
A afirmativa II é FALSA, de acordo com o gabarito oficial da prova. Dessa forma, o(a) candidato(a)
apenas reforça o gabarito oficial (alternativa B), não cabendo deferimento do recurso.
A afirmativa II é FALSA, de acordo com o gabarito oficial da prova. Dessa forma, o(a) candidato(a)
apenas reforça o gabarito oficial (alternativa B), não cabendo deferimento do recurso.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois R$ 6.850,00 * (1,015 ^ 8) = R$ 7.716,47. Logo, o valor está entre
R$ 7.167 e inferior a R$ 7.980.
A afirmativa III está clara e coerente, abordando tema previsto em edital. Ademais, o(a) candidato(a)
precisa executar a resolução das questões de acordo apenas com as informações providas no
enunciado das afirmativas. Dessa forma, o único cálculo possível com valores de largura e
comprimento diferentes que não necessita de termos adicionais inerentes a forma em sua operação
é a multiplicação dos dois fatores entre si.
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RECURSO
27228

CARGO
PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

QUESTÃO

JUNGAMENTO

22

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois R$ 6.850,00 * (1,015 ^ 8) = R$ 7.716,47. Logo, o valor está entre
R$ 7.167 e inferior a R$ 7.980.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A afirmativa I é FALSA, de
acordo com o gabarito oficial do concurso. Temos: R$ 24.000 a 3% durante 2 meses é igual a R$
1.440. Temos ainda: R$ 56.000 a 2% durante 2 meses é igual a R$ 2.240. Com isso, o total de juros
é: R$ 1.440 + R$ 2.240 = R$ 3.680, portanto, podemos afirmar que ao fim desse período, o montante
será de: R$ 80.000 + R$ 3.680 = R$ 83.680,00. Entretanto, a assertiva II da questão 25 da prova de
MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois o
resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior) a
R$ 10.160. Assim, o gabarito será alterado em função da assertiva II.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa I é FALSA, pois ao definir os movimentos citados como movimentos que secundarizam
o conhecimento do professor ele não define uma visão centralizadora da escola e unilateral do
professor.

27182

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

25

DEFERIDO

27186

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

25

INDEFERIDO

27229

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

25

DEFERIDO

27255

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

25

DEFERIDO

27226

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA

29

INDEFERIDO

n/i

INDEFERIDO

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

4

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, de acordo com o gabarito oficial.

27248
27135

PROFESSOR (A) DE
BIOLOGIA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

27132

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

6

INDEFERIDO

27137

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

13

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, uma vez que elencou de forma correta os benefícios provenientes das
atividades da natação. Logo, a natação escolar também treina o coração e a circulação,
condicionando benefícios como elasticidade e juventude.
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A ideia passada por "algum" não prejudica a
interpretação da ideia da questão, de acordo com o texto, uma vez que se "o indivíduo" é coagido,
"algum indivíduo" será coagido. Os termos, apesar de diferentes, são complementares nas ideias
apresentadas.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27223

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

13

INDEFERIDO

27224

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

13

INDEFERIDO

27239

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

16

INDEFERIDO

27164

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

25

DEFERIDO

27171

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

25

DEFERIDO

27214

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

25

DEFERIDO

27250

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

25

DEFERIDO

27295

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

26

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A ideia passada por "algum" não prejudica a
interpretação da ideia da questão, de acordo com o texto, uma vez que se "o indivíduo" é coagido,
"algum indivíduo" será coagido. Os termos, apesar de diferentes, são complementares nas ideias
apresentadas.
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A ideia passada por "algum" não prejudica a
interpretação da ideia da questão, de acordo com o texto, uma vez que se "o indivíduo" é coagido,
"algum indivíduo" será coagido. Os termos, apesar de diferentes, são complementares nas ideias
apresentadas.
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando totalmente de acordo com o exposto no texto "Segundo
Piaget, o processo de estruturação mental é o resultado de uma equilibração progressiva entre uma
esfera e outra, ou seja, o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à
edificação de um grande prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à
montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamente conduziriam a uma
flexibilidade, e uma mobilidade das peças".
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa II é FALSA, pois segundo o exposto no texto, a teoria de Demerval Saviani não considera
o aluno como sendo assujeitado, apenas recebendo o conhecimento mediado por um professor. Ao
contrário, a ideia de que o aluno deve possuir senso crítico permeia todo o texto. Um aluno apenas
"recebedor" dos conteúdos mediados pelo professor é claramente oposto a um aluno que possa
"compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum",
sendo este último o modelo buscado pela teoria de Saviani.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27145

PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

30

INDEFERIDO

27266

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

4

INDEFERIDO

27267

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

6

INDEFERIDO

27162

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

25

DEFERIDO

27165

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

27

INDEFERIDO

27323

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

27

INDEFERIDO

27344

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

28

INDEFERIDO

27140

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

4

INDEFERIDO

27300

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

8

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é FALSA, pois segundo o exposto no texto, a teoria de Demerval Saviani não considera
o aluno como assimilador passivo do conhecimento. Ao contrário, a ideia de que o aluno deve
possuir senso crítico permeia todo o texto.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as monções são influenciadas tanto pelas grandes diferenças de
temperatura e pressão no oceano quanto no continente.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é na atmosfera que ocorre a redistribuição da água evaporada
dos mares. As nuvens desempenham papel chave, passando pela atmosfera como um processo
natural.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente, de acordo com o texto. A não utilização da
palavra "muito" não prejudica a interpretação da questão, uma vez que "os docentes" aos quais a
afirmativa se refere são, claramente, os assinalados no texto, não sendo possível extrapolação para
todos os docentes.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente, de acordo com o texto. A não utilização da
palavra "muito" não prejudica a interpretação da questão, uma vez que "os docentes" aos quais a
afirmativa se refere são, claramente, os assinalados no texto, não sendo possível extrapolação para
todos os docentes.
A afirmativa II é FALSA, conforme afirmado no texto "Dermeval diz que é preciso ter acesso à norma
culta da Língua Portuguesa para que o aluno tenha condições de ler os clássicos". O que o pensador
afirma é que é preciso ter acesso à língua portuguesa para ler os clássicos, assinalando a importância
de tal atividade, porém não que a leitura dos clássicos indicará a finalização do processo de
escolarização. Tal afirmação não pode ser inferida do exposto no texto, visto que o processo de
escolarização é, em si, complexo (por exemplo, se preocupando com o desenvolvimento intelectual,
cultural e de raciocínio do aluno).
A afirmativa I é VERDADEIRA. A área do triângulo é base multiplicada pela altura, dividido por 2. O
valor de 4500 obtido pelo(a) candidato(a) refere-se à operação sem a divisão por 2. Dessa forma, a
resolução correta da questão é: (60 * 75) / 2 = 2.250 cm².
A afirmativa II é FALSA, pois Piaget, de acordo com o texto, não considera coação professor-aluno
como um atributo positivo do processo de aprendizagem. É possível identificar o aspecto negativo
da coação no seguinte trecho: "Piaget, ao definir as relações de coação social, considera o adulto
enquanto aquele que coage a criança, desse modo, ao associar essa ideia à educação escolar,
significa compreender que o professor, por ser a figura de prestígio ou autoridade, exerce
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27218

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

12

INDEFERIDO

27207

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

13

INDEFERIDO

27304

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

13

INDEFERIDO

27146

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

27201

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

27203

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

27211

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

27225

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

27240

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
exatamente a função de coagir o indivíduo, ATRAPALHANDO-O no processo de aprendizagem bem
como no desenvolvimento da autonomia".
Ambas afirmativas são FALSAS, de acordo com o gabarito oficial do concurso.
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A ideia passada por "algum" não prejudica a
interpretação da ideia da questão, de acordo com o texto, uma vez que se "o indivíduo" é coagido,
"algum indivíduo" será coagido. Os termos, apesar de diferentes, são complementares nas ideias
apresentadas.
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A ideia passada por "algum" não prejudica a
interpretação da ideia da questão, de acordo com o texto, uma vez que se "o indivíduo" é coagido,
"algum indivíduo" será coagido. Os termos, apesar de diferentes, são complementares nas ideias
apresentadas.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27274

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

27305

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

27306

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

25

DEFERIDO

27220

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

29

INDEFERIDO

27216

PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊS

25

DEFERIDO

27310

PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊS

25

DEFERIDO

27270

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

1

INDEFERIDO

27273

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

1

INDEFERIDO

27286

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

1

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o adotado no texto. Saviani defende que
diversos conteúdos sem relevância para os estudantes são necessários para conduzir os estudantes
a outro patamar. No trecho "O que existe, afirma, é a inclusão de elementos que não são relevantes,
que não precisam ou não deveriam entrar no currículo das escolas", Saviani não se refere à
preferência dos estudantes, mas ao que as escolas têm sido incentivadas a adotar. A ideia de que
existem dois tipos de pensamento, o da escola e o de Saviani, fica clara com a palavra, "MAS", no
final da segunda linha do sétimo parágrafo.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente de acordo com tema previsto em edital.
Apenas com o trecho citado na afirmativa é possível entender que a autonomia não possui um
estado sólido e estático, podendo ser modificada em outras situações.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente de acordo com tema previsto em edital.
Apenas com o trecho citado na afirmativa é possível entender que a autonomia não possui um
estado sólido e estático, podendo ser modificada em outras situações.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente de acordo com tema previsto em edital.
Apenas com o trecho citado na afirmativa é possível entender que a autonomia não possui um
estado sólido e estático, podendo ser modificada em outras situações.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27289

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

1

INDEFERIDO

27290

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

1

INDEFERIDO

27257

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

3

INDEFERIDO

27227

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

8

INDEFERIDO

27197

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

13

INDEFERIDO

27294

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

13

INDEFERIDO

27212

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27213

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27215

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente de acordo com tema previsto em edital.
Apenas com o trecho citado na afirmativa é possível entender que a autonomia não possui um
estado sólido e estático, podendo ser modificada em outras situações.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente de acordo com tema previsto em edital.
Apenas com o trecho citado na afirmativa é possível entender que a autonomia não possui um
estado sólido e estático, podendo ser modificada em outras situações.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está fazendo referência à perspectiva INCLUSIVA, que analisa a
avaliação com um processo individual sem o objetivo classificatório ou seletivo. Apenas o recurso
assinalado para a questão marcada no sistema (3) foi considerado. De acordo com as instruções no
sistema da banca, cada recurso deverá ser assinalado para uma questão em específico.
A afirmativa II é FALSA, pois Piaget, de acordo com o texto, não considera coação professor-aluno
como um atributo positivo do processo de aprendizagem. É possível identificar o aspecto negativo
da coação no seguinte trecho: "Piaget, ao definir as relações de coação social, considera o adulto
enquanto aquele que coage a criança, desse modo, ao associar essa ideia à educação escolar,
significa compreender que o professor, por ser a figura de prestígio ou autoridade, exerce
exatamente a função de coagir o indivíduo, ATRAPALHANDO-O no processo de aprendizagem bem
como no desenvolvimento da autonomia".
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A ideia passada por "algum" não prejudica a
interpretação da ideia da questão, de acordo com o texto, uma vez que se "o indivíduo" é coagido,
"algum indivíduo" será coagido. Os termos, apesar de diferentes, são complementares nas ideias
apresentadas.
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A ideia passada por "algum" não prejudica a
interpretação da ideia da questão, de acordo com o texto, uma vez que se "o indivíduo" é coagido,
"algum indivíduo" será coagido. Os termos, apesar de diferentes, são complementares nas ideias
apresentadas.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27217

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27231

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27246

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27272

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27288

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27291

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27292

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27296

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27299

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

JUSTIFICATIVA
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JUNGAMENTO

27312

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27327

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

25

DEFERIDO

27221

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

27

INDEFERIDO

27335

PROFESSOR (A) DO 1°
AO 5° ANO

29

INDEFERIDO

27134

PSICÓLOGO (A)

7

INDEFERIDO

27204

PSICÓLOGO (A)

27

INDEFERIDO

1

INDEFERIDO

25

INDEFERIDO

27339
27156

TÉCNICO (A) DE
ENFERMAGEM
TÉCNICO (A) DE
ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
Gabarito passa a ser a letra "b) Apenas uma afirmativa está correta". A assertiva II da questão 25 da
prova de MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de Ensino Superior é FALSA, pois
o resultado da operação é igual a R$ 10.767,91, o que representa um valor SUPERIOR (não inferior)
a R$ 10.160.
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente, de acordo com o texto. A não utilização da
palavra "muito" não prejudica a interpretação da questão, uma vez que “os docentes" aos quais a
afirmativa se refere são, claramente, os assinalados no texto, não sendo possível extrapolação para
todos os docentes.
A afirmativa I é FALSA, pois, segundo Saviani os movimentos citados secundarizam o conhecimento
do professor. Tal informação é possível de ser entendida totalmente de acordo com o texto. Segundo
o texto, "A Escola Nova secundariza o conhecimento do professor assim como o Construtivismo,
entre outras propostas, que assumem posições negadoras da escola". Dessa forma, fica claro que os
movimentos citados não são centralizadores e unilaterais, mas sim secundarizam o conhecimento
do professor. Já a afirmativa II é VERDADEIRA, pois, segundo o texto, muitos estudantes questionam
diversos tipos de conteúdo porque acreditam que não serão usados em seu dia a dia e serão
esquecidos, mas o autor defende que eles são necessários para que se entre em outro patamar.
O gabarito da questão 7 da prova para o cargo de PSICÓLOGO (A) permanece inalterado. O texto da
assertiva II está claro, correto e coerente, pois deixa clara a necessidade de levantar os objetivos.
Em momento algum a assertiva determina quando, como ou por quem tal levantamento deve ser
feito. Assim, a assertiva NÃO declara que tal levantamento é parte separada do processo e, portanto,
é VERDADEIRA.
A afirmativa I está clara e coerente, abordando informações disponíveis no texto. A utilização das
palavras "patamar" e "degraus" foi realizada de forma correta, em contexto diferente. O(a)
candidato(a) não deveria associar a presença das palavras às ideias outrora apresentadas, mas sim
procurar o sentido geral da afirmativa e interpretá-lo segundo as informações disponíveis no texto.
A afirmativa III é FALSA, pois os municípios devem atender ao disposto na lei 8.080, Art. 4º, itens I
até VI, que são diferentes do exposto na afirmativa.
A afirmativa III é FALSA, pois 5% de 11.000 é igual a 550. Assim, o montante é R$ 11.550.
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