ESTADO DE ALAGOAS • PREFEITURA DE DELMIRO GOUVEIA

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 03 E 04/10/2020
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL Nº 01/2020, PUBLICADO EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020
1. DAS RETIFICAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR
A banca de professores e especialistas do Instituto ADM&TEC, após analisar, julgar e revisar os recursos submetidos pelos (as) candidatos (as) através do formulário eletrônicos disponível no
site www.admtec.org.br no período determinado em edital, decidiu realizar as seguintes retificações no gabarito preliminar:
CARGO
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO
ELETRICISTA DE AUTOS
PROFESSOR (A) DE ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA

QUESTÃO
19
22
27
26
27

GABARITO APÓS RECURSOS
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

2. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS
RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29468

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

1

INDEFERIDO

29478

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

2

INDEFERIDO

29688

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

2

INDEFERIDO

29481

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

7

INDEFERIDO

29739

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

11

INDEFERIDO

29591

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

12

INDEFERIDO

29434

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

13

INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da
banca.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois 450 alunos fizeram a prova. Vejamos: se 100 alunos acertaram as duas questões
e 260 acertaram a 2ª, então, 260 – 100 = 160 alunos acertaram apenas a 2ª questão. Se 300 alunos acertaram
somente uma das questões e 160 acertaram apenas a 2ª, segue que 300 – 160 = 140 alunos acertaram somente a 1ª
questão. Como 210 alunos erraram a 1ª, incluindo os 160 que também erraram a 1ª (pois só acertaram a 2ª), temos
que, 210 – 160 = 50 erraram as duas. Logo, podemos afirmar que o número de alunos que fizeram a prova é: 140 +
100 + 160 + 50 = 450.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Geometria.
A alternativa I é VERDADEIRA. A quantidade de combustível adquirida é a mesma quantidade que foi vendida, já que
a alternativa afirmava que o combustível foi vendido em sua totalidade. Portanto, era preciso apenas calcular a
quantidade de combustível vendida. Para tal: R$ 1.600,00 / (R$ 2,55 – R$ 1,75) = R$ 1.600,00 / R$ 0,80 = 2.000 litros.
A afirmativa III é FALSA, pois o texto diz que a comunicação é essencial, mas não afirma que é em detrimento de
outros setores.
A alternativa III É VERDADEIRA, pois, de acordo com o texto, para dar resultados positivos à corporação,
investimentos na área da comunicação são essenciais. A comunicação tem o poder de posicionar a empresa no
mercado de maneira positiva ou negativa, sendo que, para haver tal posicionamento, é preciso estratégia. Ademais,
a ideia de "mercado" estar interessado apenas no aspecto econômico não encontra base no texto.
A alternativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a Azul havia anunciado uma projeção conservadora de
recuperação da demanda de 40% até o final de dezembro de 2020. Ademais, a citação do funcionário da Azul é

RECURSO

29435

29450
29507
29429
29483

29775

29707

29777

29486
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JUSTIFICATIVA
também referente ao posicionamento da empresa, já que o vice-presidente de Receitas da Azul foi inserido no texto
como representante da referida empresa.
A alternativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que a Azul havia anunciado uma projeção conservadora de
recuperação da demanda de 40% até o final de dezembro de 2020. Ademais, a citação do funcionário da Azul é
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
13
INDEFERIDO
também referente ao posicionamento da empresa, já que o vice-presidente de Receitas da Azul foi inserido no texto
como representante da referida empresa.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
13
INDEFERIDO
banca.
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
14
INDEFERIDO O gabarito final para a questão 14 é letra C), estando de acordo com o indicado pelo(a) candidato(a).
A alternativa II é FALSA, pois não está em desacordo com o texto por conter a palavra "infraestrutura" (não presente
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
16
INDEFERIDO
no texto).
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com as informações apresentadas em texto. A menção aos "órgãos
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
18
INDEFERIDO ambientais que atuam de forma estratégia para combater o desmatamento" e ao "tombamento de árvores" reforça
o cenário de desmatamento.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com as informações apresentadas em texto. A menção aos "órgãos
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
18
INDEFERIDO ambientais que atuam de forma estratégia para combater o desmatamento" e ao "tombamento de árvores" reforça
o cenário de desmatamento.
A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
19
INDEFERIDO afirma que, em relação ao mês de junho de 2019, houve um aumento de 19,57% nos focos de calor, quando foram
registrados 1.880 focos de calor.
A questão está clara e coerente, abordando tema previsto em edital. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
19
INDEFERIDO afirma que, em relação ao mês de junho de 2019, houve um aumento de 19,57% nos focos de calor, quando foram
registrados 1.880 focos de calor.
A questão 20 da prova de PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS GERAIS, aplicada a cargos de Nível Médio do concurso da
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) teve seu recurso INDEFERIDO e o gabarito preliminar foi mantido como “c) Apenas
duas afirmativas estão corretas.”, sendo verdadeiras as assertivas I e III, e falsa a assertiva II. Especificamente em
relação à assertiva III, a banca ratificou o entendimento de que o contexto deixa clara a relação entre o trecho
“aumento do desmatamento” e os focos de queimada. Tal relação pode ser evidenciada, primeiramente, no 3º
parágrafo do texto, o qual cita “suas operações de fiscalização, fundamentais para o combate ao desmatamento” ao
referir-se ao trabalho realizado pelos órgãos que devem combater o problema principal citado no texto. Em seguida,
no 4º parágrafo, o trecho “pela quantidade de árvores que estão sendo tombadas por conta dos incêndios” (trecho
AGENTE ADMINISTRATIVO (A)
20
INDEFERIDO
esse que justifica e torna correta a assertiva I da questão em análise), reforça o entendimento de que a ideia central
do autor é mostrar que o aumento dos focos de calor e queimadas causa desmatamento (assim como a morte de
animais e outros problemas ambientais). Destaca-se aqui, ainda, o reconhecimento por parte dos candidatos da
correção da assertiva I, a qual afirma que “árvores ... estão sendo tombadas por conta dos incêndios”, reafirmando,
assim, o entendimento da banca. É importante ressaltar, ainda, que o CAPÍTULO 10, 2, do edital, determina que “Os
itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio”. Assim,
os candidatos devem estar preparados, especialmente ao resolver questões de língua portuguesa, para compreender
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CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29505

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

20

INDEFERIDO

29592

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

20

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
textos, suas ideias, o contexto e as relações existentes entre elas. Assim, fica claro que a assertiva III está clara, correta
e coerente, abordando tema previsto em edital.
A questão 20 da prova de PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS GERAIS, aplicada a cargos de Nível Médio do concurso da
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) teve seu recurso INDEFERIDO e o gabarito preliminar foi mantido como “c) Apenas
duas afirmativas estão corretas.”, sendo verdadeiras as assertivas I e III, e falsa a assertiva II. Especificamente em
relação à assertiva III, a banca ratificou o entendimento de que o contexto deixa clara a relação entre o trecho
“aumento do desmatamento” e os focos de queimada. Tal relação pode ser evidenciada, primeiramente, no 3º
parágrafo do texto, o qual cita “suas operações de fiscalização, fundamentais para o combate ao desmatamento” ao
referir-se ao trabalho realizado pelos órgãos que devem combater o problema principal citado no texto. Em seguida,
no 4º parágrafo, o trecho “pela quantidade de árvores que estão sendo tombadas por conta dos incêndios” (trecho
esse que justifica e torna correta a assertiva I da questão em análise), reforça o entendimento de que a ideia central
do autor é mostrar que o aumento dos focos de calor e queimadas causa desmatamento (assim como a morte de
animais e outros problemas ambientais). Destaca-se aqui, ainda, o reconhecimento por parte dos candidatos da
correção da assertiva I, a qual afirma que “árvores ... estão sendo tombadas por conta dos incêndios”, reafirmando,
assim, o entendimento da banca. É importante ressaltar, ainda, que o CAPÍTULO 10, 2, do edital, determina que “Os
itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio”. Assim,
os candidatos devem estar preparados, especialmente ao resolver questões de língua portuguesa, para compreender
textos, suas ideias, o contexto e as relações existentes entre elas. Assim, fica claro que a assertiva III está clara, correta
e coerente, abordando tema previsto em edital.
A questão 20 da prova de PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS GERAIS, aplicada a cargos de Nível Médio do concurso da
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) teve seu recurso INDEFERIDO e o gabarito preliminar foi mantido como “c) Apenas
duas afirmativas estão corretas.”, sendo verdadeiras as assertivas I e III, e falsa a assertiva II. Especificamente em
relação à assertiva III, a banca ratificou o entendimento de que o contexto deixa clara a relação entre o trecho
“aumento do desmatamento” e os focos de queimada. Tal relação pode ser evidenciada, primeiramente, no 3º
parágrafo do texto, o qual cita “suas operações de fiscalização, fundamentais para o combate ao desmatamento” ao
referir-se ao trabalho realizado pelos órgãos que devem combater o problema principal citado no texto. Em seguida,
no 4º parágrafo, o trecho “pela quantidade de árvores que estão sendo tombadas por conta dos incêndios” (trecho
esse que justifica e torna correta a assertiva I da questão em análise), reforça o entendimento de que a ideia central
do autor é mostrar que o aumento dos focos de calor e queimadas causa desmatamento (assim como a morte de
animais e outros problemas ambientais). Destaca-se aqui, ainda, o reconhecimento por parte dos candidatos da
correção da assertiva I, a qual afirma que “árvores ... estão sendo tombadas por conta dos incêndios”, reafirmando,
assim, o entendimento da banca. É importante ressaltar, ainda, que o CAPÍTULO 10, 2, do edital, determina que “Os
itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio”. Assim,
os candidatos devem estar preparados, especialmente ao resolver questões de língua portuguesa, para compreender
textos, suas ideias, o contexto e as relações existentes entre elas. Assim, fica claro que a assertiva III está clara, correta
e coerente, abordando tema previsto em edital.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29778

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

20

INDEFERIDO

29446

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

21

INDEFERIDO

29543

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

21

INDEFERIDO

29553

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

21

INDEFERIDO

29522

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

22

INDEFERIDO

29781

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

22

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A questão 20 da prova de PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS GERAIS, aplicada a cargos de Nível Médio do concurso da
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) teve seu recurso INDEFERIDO e o gabarito preliminar foi mantido como “c) Apenas
duas afirmativas estão corretas.”, sendo verdadeiras as assertivas I e III, e falsa a assertiva II. Especificamente em
relação à assertiva III, a banca ratificou o entendimento de que o contexto deixa clara a relação entre o trecho
“aumento do desmatamento” e os focos de queimada. Tal relação pode ser evidenciada, primeiramente, no 3º
parágrafo do texto, o qual cita “suas operações de fiscalização, fundamentais para o combate ao desmatamento” ao
referir-se ao trabalho realizado pelos órgãos que devem combater o problema principal citado no texto. Em seguida,
no 4º parágrafo, o trecho “pela quantidade de árvores que estão sendo tombadas por conta dos incêndios” (trecho
esse que justifica e torna correta a assertiva I da questão em análise), reforça o entendimento de que a ideia central
do autor é mostrar que o aumento dos focos de calor e queimadas causa desmatamento (assim como a morte de
animais e outros problemas ambientais). Destaca-se aqui, ainda, o reconhecimento por parte dos candidatos da
correção da assertiva I, a qual afirma que “árvores ... estão sendo tombadas por conta dos incêndios”, reafirmando,
assim, o entendimento da banca. É importante ressaltar, ainda, que o CAPÍTULO 10, 2, do edital, determina que “Os
itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio”. Assim,
os candidatos devem estar preparados, especialmente ao resolver questões de língua portuguesa, para compreender
textos, suas ideias, o contexto e as relações existentes entre elas. Assim, fica claro que a assertiva III está clara, correta
e coerente, abordando tema previsto em edital.
A alternativa II trouxe o termo "transmissão de renda por herança". Os mecanismos de transmissão de renda por
herança estão dentro das ações executadas pelo estado que garantem a função distributiva de renda e riqueza do
Estado. Ademais, ao Estado cabe taxar e regular a transferência de renda por herança sob a ótica da desigualdade e
dinâmica social (Aluizio Porcaro Rausch 2015 - O acúmulo intergeracional de riqueza e tributação de heranças e
doações no Brasil).
A alternativa II trouxe o termo "transmissão de renda por herança", sem mais detalhar a possíveis destrinchamentos
relacionados ao termo. Ainda assim, os mecanismos de transmissão de renda por herança estão dentro das ações
executadas pelo estado que garantem a função distributiva de renda e riqueza do Estado.
O recurso contra a questão 21 da prova do cargo de Agente Administrativo, Conhecimentos Específicos, Nível Médio,
do concurso da Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) foi INDEFERIDO e o gabarito preliminar “d) Todas as afirmativas
estão corretas” foi mantido. A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC indeferiu o recurso sobre a presença do
termo “mobilidade social” na assertiva II, pois o (a) candidato (a) não apresentou qualquer bibliografia que justifique
um entendimento de que a assertiva contestada é incorreta. Por outro lado, a assertiva II possui fundamentação
técnica coerente e correta conforme texto da página 12 de TEIXEIRA, ALEX FABIANE, Gestão do orçamentária e
financeira: apostila / Alex Fabiane Teixeira. — Brasília: Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, 2014,
disponível em http://bit.ly/2MFKslT (link específico do site enap.gov.br).
A alternativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. O sentido posto na questão está plenamente de acordo com
o proposto para a definição de ciclo orçamentário.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois considera-se Receita Pública como sendo o ingresso ou entrada que se faça de
modo permanente no patrimônio estatal. O conceito de receita pública está relacionado à definitividade do ingresso
e não a sua imutabilidade.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29469

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

26

INDEFERIDO

29780

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

27

INDEFERIDO

29721

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

29

INDEFERIDO

29788

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

29

INDEFERIDO

29520

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

30

INDEFERIDO

29470

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

32

INDEFERIDO

29511

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

32

INDEFERIDO

29789

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

32

INDEFERIDO

29471

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

33

INDEFERIDO

29518

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

33

INDEFERIDO

29793

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

33

INDEFERIDO

29796

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

39

INDEFERIDO

29428

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

50

INDEFERIDO

29570

AGRÔNOMO (A)

2

INDEFERIDO

29736

AGRÔNOMO (A)

2

INDEFERIDO

29756

AGRÔNOMO (A)

2

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A alternativa I é FALSA, pois o seguinte trecho “precede o plano estratégico da organização” torna a assertiva
incorreta. Logo, a letra C) é a correta de acordo com o gabarito oficial do presente certame.
A afirmativa I é FALSA, pois o seguinte trecho torna a assertiva incorreta: “não corra o risco de se transformar em
uma boa prática de recursos humanos”.
A afirmativa III é FALSA, pois o seguinte trecho torna a assertiva incorreta: “um prazo limitado, geram resultados
personalizados e inéditos”.
A afirmativa III é FALSA, pois o seguinte trecho torna a assertiva incorreta: “um prazo limitado, geram resultados
personalizados e inéditos”.
A alternativa III é FALSA, pois PROJETOS DISTINTOS não possuem excepcionalmente os mesmos recursos, ambiente
real, expectativas e necessidades das partes e dos custos estimados.
A alternativa II é FALSA, pois refere-se a gráficos de controle e histogramas como ferramentas de gerenciamento do
tempo, sendo estas ferramentas de QUALIDADE.
A alternativa III é VERDADEIRA de acordo com o gabarito oficial do presente certame, estando de acordo com o
argumentado pelo(a) candidato(a). A alternativa II é FALSA e, portanto, a resposta correta é a letra C).
A alternativa II é FALSA, pois refere-se a gráficos de controle e histogramas como ferramentas de gerenciamento do
tempo, sendo estas ferramentas de QUALIDADE.
A questão 33 possui duas afirmativas incorretas. São elas: I) a alternativa é FALSA, pois o seguinte trecho torna a
assertiva incorreta: “educação pública”; e III) que é FALSA, pois um empréstimo a fundo perdido não gera obrigação
de pagamento.
Apenas a alternativa II é VERDADEIRA. A afirmativa I é FALSA, pois o termo "educação pública" torna o trecho falso.
Já a alternativa III é FALSA, pois um empréstimo a fundo perdido não gera obrigação de pagamento.
A questão 33 possui duas afirmativas incorretas. São elas: I) a alternativa é FALSA, pois o seguinte trecho torna a
assertiva incorreta: “educação pública”; e III) que é FALSA, pois um empréstimo a fundo perdido não gera obrigação
de pagamento.
A afirmativa II é FALSA, pois o seguinte trecho torna a assertiva incorreta: “de todas as atividades e serviços realizados
no Brasil ou mesmo de atividades realizadas no exterior por brasileiros ou descendentes de brasileiros”.
O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, sendo responsabilidade do (a) candidato (a)
responder às questões no tempo e nas condições disponibilizadas a todos. As características da avaliação escrita e o
tempo de resolução dela estavam previstos em edital desde a sua publicação.
A alternativa II é VERDADEIRA. Em temperaturas mais baixas a solubilidade dos gases aumenta. Portanto, águas mais
frias retém maiores quantidades de oxigênio.
A alternativa II é VERDADEIRA. Em temperaturas mais baixas a solubilidade dos gases aumenta. Portanto, águas mais
frias retém maiores quantidades de oxigênio.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Agronomia.

29685

AGRÔNOMO (A)

4

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “exceto na época seca”.

29710

AGRÔNOMO (A)

4

INDEFERIDO

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “exceto na época seca”.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29719

AGRÔNOMO (A)

10

INDEFERIDO

29571

AGRÔNOMO (A)

11

INDEFERIDO

29635

AGRÔNOMO (A)

11

INDEFERIDO

29657

AGRÔNOMO (A)

11

INDEFERIDO

29660

AGRÔNOMO (A)

11

INDEFERIDO

29757

AGRÔNOMO (A)

11

INDEFERIDO

29619

AGRÔNOMO (A)

11

INDEFERIDO

29643

AGRÔNOMO (A)

11

INDEFERIDO

29576

AGRÔNOMO (A)

12

INDEFERIDO

29758

AGRÔNOMO (A)

12

INDEFERIDO

29598

AGRÔNOMO (A)

14

INDEFERIDO

29491

AGRÔNOMO (A)

16

INDEFERIDO

29617

AGRÔNOMO (A)

16

INDEFERIDO

29759

AGRÔNOMO (A)

17

INDEFERIDO

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “a partir da multiplicação entre”. O correto
seria: a quantidade de água é determinada, fundamentalmente, com base na AVALIAÇÃO da disponibilidade atual de
água no solo ou na quantidade de água evapotranspirada pela cultura entre duas irrigações consecutivas.
A alternativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. As informações dispostas fazem referência ao ponto em
que é necessária intervenção de manejo por meio da irrigação, não sendo necessário irrigações se a planta não correr
risco de estresse fisiológico decorrente do estresse hídrico (e.g.: plantas adaptadas a regiões áridas).
A alternativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. As informações dispostas fazem referência ao ponto em
que é necessária intervenção de manejo por meio da irrigação, não sendo necessário irrigações se a planta não correr
risco de estresse fisiológico decorrente do estresse hídrico (e.g.: plantas adaptadas a regiões áridas).
A alternativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. As informações dispostas fazem referência ao ponto em
que é necessária intervenção de manejo por meio da irrigação, não sendo necessário irrigações se a planta não correr
risco de estresse fisiológico decorrente do estresse hídrico (e.g.: plantas adaptadas a regiões áridas).
A alternativa II é VERDADEIRA e está de acordo com o postulado pela EMBRAPA. Lê-se que "De maneira geral, as
irrigações devem ser realizadas quando a deficiência de água na planta causar decréscimo acentuado em suas
atividades fisiológicas e, consequentemente, afetar o seu desenvolvimento e a sua produtividade".
A alternativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. As informações dispostas fazem referência ao ponto em
que é necessária intervenção de manejo por meio da irrigação, não sendo necessário irrigações se a planta não correr
risco de estresse fisiológico decorrente do estresse hídrico (e.g.: plantas adaptadas a regiões áridas).
A alternativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. As informações dispostas fazem referência ao ponto em
que é necessária intervenção de manejo por meio da irrigação, não sendo necessário irrigações se a planta não correr
risco de estresse fisiológico decorrente do estresse hídrico (e.g.: plantas adaptadas a regiões áridas).
A alternativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. As informações dispostas fazem referência ao ponto em
que é necessária intervenção de manejo por meio da irrigação, não sendo necessário irrigações se a planta não correr
risco de estresse fisiológico decorrente do estresse hídrico (e.g.: plantas adaptadas a regiões áridas).
A alternativa II é VERDADEIRA. Uma redução a partir de 20°C gera impactos significativos na ingestão de alimentos
por peixes e consequente redução da produtividade da cultura. FONTE: Emater-DF.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Agronomia.
A afirmativa II é VERDADEIRA e está clara e coerente. A produção de mudas de qualidade é um problema enfrentado
na fruticultura, por razões como a falta de controle do material utilizado e fiscalização dos produtores, dos
comerciantes e dos transportadores.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois traz três condições que ajudam na classificação de uma planta de cultivo como
herbácea. O exemplo da bananeira se encaixa em um dos critérios elencados e separados por "OU", o que indica que
é necessário apenas uma das condições descritas para que a planta se encaixe na categoria em questão.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois traz três condições que ajudam na classificação de uma planta de cultivo como
herbácea. O exemplo da bananeira se encaixa em um dos critérios elencados e separados por "OU", o que indica que
é necessário apenas uma das condições descritas para que a planta se encaixe na categoria em questão.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “a comercialização altamente eficiente”.

29761

AGRÔNOMO (A)

19

INDEFERIDO

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

29579

AGRÔNOMO (A)

24

INDEFERIDO

29724

AGRÔNOMO (A)

28

INDEFERIDO

29695

AGRÔNOMO (A)

30

INDEFERIDO

29588

AGRÔNOMO (A)

31

INDEFERIDO

29737

AGRÔNOMO (A)

43

INDEFERIDO

29738

AGRÔNOMO (A)

47

INDEFERIDO

29740

AGRÔNOMO (A)

50

INDEFERIDO

29504

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

3

INDEFERIDO

29532

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

8

INDEFERIDO
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A alternativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com os fatores que determinam a evapotranspiração em uma área
com uma data vegetação ("em uma área vegetada"). Ademais, diferentes fatores podem afetar de forma mínima a
evapotranspiração, como o relevo e o tipo das folhas, porém a questão não restringiu a ocorrência da
evapotranspiração APENAS aos fatores elencados no enunciado. Dessa forma, a questão está clara e coerente,
possuindo conteúdo correto.
A afirmativa I FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “reduzir pela metade o uso de água no solo”.
O correto seria aplicar uma fração de água adicional.
A alternativa c) é FALSA, pois a ética não compreende a determinação de procedimentos técnicos específicos ou
detalhados de trabalho.
A afirmativa I descrita no recurso do(a) candidato(a) é de fato FALSA, assim como consta no gabarito do presente
certame. Entretanto, a afirmativa II é VERDADEIRA (pois o valor restante, após as compras, é dado por: (R$ 125 – 1/5)
/ 2 = R$ 100 / 2 = R$ 50), tornando a alternativa C a correta.
O recurso referente à questão 43, de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, aplicada a cargos de Nível Superior
foi INDEFERIDO e o seu gabarito preliminar “c) Apenas duas afirmativas estão corretas.” foi mantido, sendo
verdadeiras as assertivas II e III, e falsa a assertiva I. especialmente em relação ao recurso apresentado contra a
assertiva III, o mesmo foi indeferido e a assertiva permanece VERDADEIRA, pois o teor da mesma é claro, correto e
coerente com as informações do texto. Destaca-se, nesse caso, que a supressão da letra “m” em “46% acredita” não
muda o sentido da assertiva, ou seja, não muda a ideia da questão, a qual é evidentemente uma questão de
interpretação de texto como pode ser visto pela presença do trecho “de acordo com o texto” no enunciado. Ora,
embora seja uma questão de Língua Portuguesa, ela não é uma questão gramatical e, portanto, não há nenhuma
solicitação de análise de estrutura gramatical e não se pede, em nenhum momento, que o (a) candidato (a) analise a
assertiva sob o aspecto gramatical ou que se analise a concordância do verbo “acreditar”. A questão é
completamente e evidentemente dedicada à interpretação de texto, não cabendo outra perspectiva para a sua
resolução. Destaca-se, ainda, que o conteúdo programático do edital referente à disciplina de Língua Portuguesa –
Conhecimentos Gerais (ANEXO III, C, página 34 do edital), não compreende o tema “concordância verbal”.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que, logo no início de seus estudos, John Nash dividiu o quarto com
um amigo, Charles Herman, com quem vai manter amizade até depois de casar-se.
A questão encontra-se clara e coerente. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto afirma que John Nash era tímido,
introspectivo, solitário e queria descobrir uma teoria original, o que o tornou arrogante aos olhos dos colegas de
faculdade. A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que John Nash provavelmente começou com os sinais
e sintomas (de esquizofrenia) após a grande carga de stress ocasionada pela mudança para a universidade e a sua
cobrança para descobrir uma teoria original.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois a não inclusão da palavra "obrigatoriamente" não altera o caráter de que a
execução de cada etapa deve ser precedida da conclusão e da aprovação dos trabalhos anteriores.
O recurso contra a questão 8, do tema de informática, Conhecimentos Específicos, aplicada a cargos de Ensino
Superior foi INDEFERIDO. Especialmente em relação à contestação apresentada contra a assertiva II, é importante
pontuar que ela encontra uma confirmação na página específica da Microsoft sobre “Funções do Excel (ordem
alfabética)”, a qual compreende fórmulas do Excel para as versões: Excel do Microsoft 365, Excel do Microsoft 365
para Mac, Excel para a Web, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 para Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel
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CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29536

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

8

INDEFERIDO

29593

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

8

INDEFERIDO
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2016 para Mac, Excel para Mac 2011, Excel Web App e Excel Starter 2010. A descrição atribuída na referida página
oficial do fabricante do software (acessível através do link: https://bit.ly/32HH6Vb), deixa claro que a função “TETO”
(Matemática e trigonometria) “arredonda um número até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de significância mais
próximo”, sendo absolutamente equivalente à descrição da assertiva “II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza
uma operação de matemática e trigonometria e permite ao usuário arredondar um número até o inteiro mais
próximo ou o múltiplo de significância mais próximo”. A mesma página oficial do fabricante ainda descreve que a
função “TETO.MAT”, apresentada pelo (a) candidato (a) como sendo a fórmula que atende à questão (Excel 2013,
Matemática e trigonometria) “arredonda um número PARA CIMA até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de
significância mais próximo”. Observa-se claramente a distinção na descrição do fabricante ao incluir o trecho “PARA
CIMA”.
O recurso contra a questão 8, do tema de informática, Conhecimentos Específicos, aplicada a cargos de Ensino
Superior foi INDEFERIDO. Especialmente em relação à contestação apresentada contra a assertiva II, é importante
pontuar que ela encontra uma confirmação na página específica da Microsoft sobre “Funções do Excel (ordem
alfabética)”, a qual compreende fórmulas do Excel para as versões: Excel do Microsoft 365, Excel do Microsoft 365
para Mac, Excel para a Web, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 para Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel
2016 para Mac, Excel para Mac 2011, Excel Web App e Excel Starter 2010. A descrição atribuída na referida página
oficial do fabricante do software (acessível através do link: https://bit.ly/32HH6Vb), deixa claro que a função “TETO”
(Matemática e trigonometria) “arredonda um número até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de significância mais
próximo”, sendo absolutamente equivalente à descrição da assertiva “II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza
uma operação de matemática e trigonometria e permite ao usuário arredondar um número até o inteiro mais
próximo ou o múltiplo de significância mais próximo”. A mesma página oficial do fabricante ainda descreve que a
função “TETO.MAT”, apresentada pelo (a) candidato (a) como sendo a fórmula que atende à questão (Excel 2013,
Matemática e trigonometria) “arredonda um número PARA CIMA até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de
significância mais próximo”. Observa-se claramente a distinção na descrição do fabricante ao incluir o trecho “PARA
CIMA”.
O recurso contra a questão 8, do tema de informática, Conhecimentos Específicos, aplicada a cargos de Ensino
Superior foi INDEFERIDO. Especialmente em relação à contestação apresentada contra a assertiva II, é importante
pontuar que ela encontra uma confirmação na página específica da Microsoft sobre “Funções do Excel (ordem
alfabética)”, a qual compreende fórmulas do Excel para as versões: Excel do Microsoft 365, Excel do Microsoft 365
para Mac, Excel para a Web, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 para Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel
2016 para Mac, Excel para Mac 2011, Excel Web App e Excel Starter 2010. A descrição atribuída na referida página
oficial do fabricante do software (acessível através do link: https://bit.ly/32HH6Vb), deixa claro que a função “TETO”
(Matemática e trigonometria) “arredonda um número até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de significância mais
próximo”, sendo absolutamente equivalente à descrição da assertiva “II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza
uma operação de matemática e trigonometria e permite ao usuário arredondar um número até o inteiro mais
próximo ou o múltiplo de significância mais próximo”. A mesma página oficial do fabricante ainda descreve que a
função “TETO.MAT”, apresentada pelo (a) candidato (a) como sendo a fórmula que atende à questão (Excel 2013,
Matemática e trigonometria) “arredonda um número PARA CIMA até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de
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CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29612

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

8

INDEFERIDO

29767

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

9

INDEFERIDO

29708

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

19

DEFERIDO

29506

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

19

INDEFERIDO

29613

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

19

INDEFERIDO

29508

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

34

INDEFERIDO

29533

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

41

INDEFERIDO
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significância mais próximo”. Observa-se claramente a distinção na descrição do fabricante ao incluir o trecho “PARA
CIMA”.
O recurso contra a questão 8, do tema de informática, Conhecimentos Específicos, aplicada a cargos de Ensino
Superior foi INDEFERIDO. Especialmente em relação à contestação apresentada contra a assertiva II, é importante
pontuar que ela encontra uma confirmação na página específica da Microsoft sobre “Funções do Excel (ordem
alfabética)”, a qual compreende fórmulas do Excel para as versões: Excel do Microsoft 365, Excel do Microsoft 365
para Mac, Excel para a Web, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 para Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel
2016 para Mac, Excel para Mac 2011, Excel Web App e Excel Starter 2010. A descrição atribuída na referida página
oficial do fabricante do software (acessível através do link: https://bit.ly/32HH6Vb), deixa claro que a função “TETO”
(Matemática e trigonometria) “arredonda um número até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de significância mais
próximo”, sendo absolutamente equivalente à descrição da assertiva “II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza
uma operação de matemática e trigonometria e permite ao usuário arredondar um número até o inteiro mais
próximo ou o múltiplo de significância mais próximo”. A mesma página oficial do fabricante ainda descreve que a
função “TETO.MAT”, apresentada pelo (a) candidato (a) como sendo a fórmula que atende à questão (Excel 2013,
Matemática e trigonometria) “arredonda um número PARA CIMA até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de
significância mais próximo”. Observa-se claramente a distinção na descrição do fabricante ao incluir o trecho “PARA
CIMA”.
A alternativa c) é FALSA, pois a ética não compreende a determinação de procedimentos técnicos específicos ou
detalhados de trabalho.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso submetido contra a questão 19, assertiva
II, aplicada na prova do cargo de Analista de Controle Interno, Conhecimentos Específicos, Ensino Superior, do
concurso da Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL). Assim, o gabarito passa a ser a alternativa “c) Apenas duas
afirmativas estão corretas”. Dessa forma, as assertivas I e III mantêm-se verdadeiras e a assertiva II passa a ser FALSA
pois utiliza o termo "CRIME" no contexto de uma lei que não trata de crimes.
A alternativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a letra da lei. O texto da afirmativa e o texto da lei afirmam que
o concurso público possui dois anos de validade, podendo ser prorrogado uma vez. A utilização da expressão "deve
ter" não altera o sentido da oração que faz referência a lei. Sendo assim, reitera-se que a afirmativa é VERDADEIRA.
A alternativa I é VERDADEIRA e está de acordo com a literalidade do art. 12 da Lei nº 8.112/90. O §2º do mencionado
dispositivo afirma expressamente que "não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em
concurso anterior com prazo de validade não expirado".
A alternativa I é FALSA, pois o valor final é inferior a 5,81 horas. Ademais, é totalmente possível inferir pela estrutura
de sequência da frase que todos os valores se referem a minutos. Esse é um recurso amplamente utilizado na língua
portuguesa para evitar repetir palavras múltiplas vezes, optando pela inferência do leitor à estrutura da frase. A
resposta correta é a letra C), como consta em gabarito oficial.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29549

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

41

INDEFERIDO

29615

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

41

INDEFERIDO

29704

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

41

INDEFERIDO

29709

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

41

INDEFERIDO

29548

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

44

INDEFERIDO

29706

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

44

INDEFERIDO

29647

ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

49

INDEFERIDO

29636

ARQUITETO (A)

1

INDEFERIDO

29634

ARQUITETO (A)

39

INDEFERIDO

29712

ASSISTENTE SOCIAL

1

INDEFERIDO

29714

ASSISTENTE SOCIAL

1

INDEFERIDO

29713

ASSISTENTE SOCIAL

2

INDEFERIDO
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A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
A alternativa I é VERDADEIRA, de acordo com as informações presentes no texto. A interpretação do trecho deve ser
feita, de acordo com o enunciado, baseando-se no texto "O Eu Ideal". Portanto, o universo de profissionais abordados
no texto refere-se apenas aos citados ao longo do texto. Dessa forma, é possível entender que sem o
acompanhamento de profissionais, a busca pela beleza pode gerar consequências negativas.
A alternativa I é VERDADEIRA, de acordo com as informações presentes no texto. A interpretação do trecho deve ser
feita, de acordo com o enunciado, baseando-se no texto "O Eu Ideal". Portanto, o universo de profissionais abordados
no texto refere-se apenas aos citados ao longo do texto. Dessa forma, é possível entender que sem o
acompanhamento de profissionais, a busca pela beleza pode gerar consequências negativas.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto afirma que John criou uma realidade para seu psíquico em que ele era a
chave para salvar os EUA de uma grande guerra e de um ataque com bomba russa.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois em relação aos tipos de acabamentos, os revestimentos devem ser executados
seguindo as determinações do projeto arquitetônico.
A afirmativa II é FALSA, pois a idade da mulher é 17 anos. Primeiramente, temos: H + M = 45, ou seja, H = 45 – M.
Temos, ainda: H – 6 = 2 * (M – 6). Logo: 45 – M – 6 = 2 * (M – 6). Ou seja: 45 – M – 6 = 2M – 12. Seguindo com a
equação, temos: 45 + 12 – 6 = 2M + M. Dessa forma, temos: 51 = 3M, ou seja, M = 17 anos.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta pessoas que tem direito ao atendimento prioritário no âmbito do
CREAS, conforme o art. 1º da lei 10.048/2000, estando incluídos nesse rol os obesos.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta pessoas que tem direito ao atendimento prioritário no âmbito do
CREAS, conforme o art. 1º da lei 10.048/2000, estando incluídos nesse rol os obesos.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com as Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), página 59.
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CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29715

ASSISTENTE SOCIAL

3

INDEFERIDO

29589

ASSISTENTE SOCIAL

6

INDEFERIDO

29596

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

29716

ASSISTENTE SOCIAL

12

INDEFERIDO

29609

ASSISTENTE SOCIAL

13

INDEFERIDO

29477

ASSISTENTE SOCIAL

14

INDEFERIDO

29717

ASSISTENTE SOCIAL

14

INDEFERIDO

29480

ASSISTENTE SOCIAL

17

INDEFERIDO

29440

ASSISTENTE SOCIAL

22

INDEFERIDO
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A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “garantir que todos os serviços públicos ofertados no Brasil aderissem ao mesmo
padrão de qualidade” torna a assertiva incorreta, caracterizando uma extrapolação, visto que a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais não abrange todos os serviços públicos.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está correta mesmo com a redação do novo texto aprovado pelo poder legislativo
em 2020, que não muda significativamente o que já tinha sido proposto anteriormente. O universo de pessoas que
ganham o benefício e possuem menos que 1/4 do salário-mínimo vigente é totalmente contemplado na nova letra
da lei.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do direito
de crianças e adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, página 41.
As alternativas I e II são FALSAS, de acordo com o gabarito oficial preliminar. Assim, a resposta da questão é a letra
b).
A questão está clara e coerente. A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o usuário terá direito ao atendimento presencial
quando for necessário, e este se dará em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço
e ao atendimento.
A alternativa d) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o postulado na Lei n° 1.171, de 22 de junho de 1994 (Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil). Esta lei reforça que o servidor público deve tratar a administração
pública com transparência e publicidade, sendo reservado o direito de acesso à informação ao cidadão. Neste
contexto, o servidor público deverá tratar o sigilo como exceção e não como regra, praticando-o em casos específicos
e não na maioria dos casos.
A alternativa d) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o postulado na Lei n° 1.171, de 22 de junho de 1994 (Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil). Esta lei reforça que o servidor público deve tratar a administração
pública com transparência e publicidade, sendo reservado o direito de acesso à informação ao cidadão. Neste
contexto, o servidor público deverá tratar o sigilo como exceção e não como regra, praticando-o em casos específicos
e não na maioria dos casos.
A alternativa II é VERDADEIRA. O termo "presunção de boa-fé" não tem relação com julgamento e está previsto no
Art. 5, II, da Lei nº 13.460/17. Desta forma, a questão encontra-se clara e coerente.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso contra a questão 22 do cargo de
Assistente Social, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, do concurso da Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL).
Assim, o gabarito preliminar permanece mantido “c) Apenas duas afirmativas estão corretas.”, sendo as assertivas II
e III verdadeiras e apenas a assertiva I considerada falsa. Especificamente em relação à assertiva III, a banca de
professores do Instituto ADM&TEC decidiu ratificar o entendimento de que o trecho “a instrumentalidade no Serviço
Social tem que sem compreendida” não constitui um impedimento ao entendimento do (a) candidato (a) sobre as
informações do texto conforme pode ser visto a seguir. Primeiramente deve-se pontuar que a questão aborda o
conteúdo de conhecimentos específicos para a profissão de Assistente Social, o qual não prevê a análise gramatical
ou linguística da questão. Ou seja, a análise sobre a correção da frase a partir da substituição do “r” pelo “m” no
vocábulo “sem” não representa o objeto da questão em si. Tampouco é suficiente para constituir um significado novo
e diversos daquele exposto pelo texto e pela assertiva em si, ou mesmo para obstruir qualquer possibilidade de
entendimento da assertiva analisada após a leitura do texto. E mais, tal situação, apesar de ser apontada pelo (a)
candidato (a) como um possível erro, não representaria um impedimento ao entendimento da ideia da assertiva em
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um contexto social regular (como a análise de um relatório ou de um documento técnico). Seguidamente, é
fundamental lembrar que a questão se baseia na análise de um texto sobre o tema da instrumentalidade do serviço
social (cujo título é “INSTRUMENTALIDADE”), ou seja, o candidato deve analisar a assertiva em comparação ao texto
à luz dos temas específicos da sua profissão. Ora, a palavra “compreendida” ocorre apenas duas vezes no texto, a
saber, no 1º e no 3º parágrafo, com as seguintes constituições: "ser compreendida" e "é compreendida",
respectivamente. Já no 1º parágrafo o (a) candidato (a) depara-se com o trecho que justifica o caráter verdadeiro da
assertiva III da questão: “a instrumentalidade tem que ser compreendida através do entendimento da dinâmica
social...”. Considerando, agora, o disposto no capítulo 10, item 2, do edital, que determina que “Os itens das provas
poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio”, fica também evidente que a
resolução da questão pode ser desenvolvida sem impedimentos com o auxílio do texto proposto. Assim, diante dos
elementos expostos, fica claro e evidente que o (a) candidato (a) deve ser capaz de julgar a assertiva “de acordo com
o texto” e que não existem elementos suficientes para representar uma barreira para a análise da questão em tela.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. A não menção dos "espaços ocupacionais" não
determina que a frase remanescente esteja por si errada: "A instrumentalidade do Serviço Social tem a ver com a
capacidade e a propriedade que o profissional tem ao desempenhar a sua função em diferentes espaços...".
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso contra a questão 22 do cargo de
Assistente Social, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, do concurso da Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL).
Assim, o gabarito preliminar permanece mantido “c) Apenas duas afirmativas estão corretas.”, sendo as assertivas II
e III verdadeiras e apenas a assertiva I considerada falsa. Especificamente em relação à assertiva III, a banca de
professores do Instituto ADM&TEC decidiu ratificar o entendimento de que o trecho “a instrumentalidade no Serviço
Social tem que sem compreendida” não constitui um impedimento ao entendimento do (a) candidato (a) sobre as
informações do texto conforme pode ser visto a seguir. Primeiramente deve-se pontuar que a questão aborda o
conteúdo de conhecimentos específicos para a profissão de Assistente Social, o qual não prevê a análise gramatical
ou linguística da questão. Ou seja, a análise sobre a correção da frase a partir da substituição do “r” pelo “m” no
vocábulo “sem” não representa o objeto da questão em si. Tampouco é suficiente para constituir um significado novo
e diversos daquele exposto pelo texto e pela assertiva em si, ou mesmo para obstruir qualquer possibilidade de
entendimento da assertiva analisada após a leitura do texto. E mais, tal situação, apesar de ser apontada pelo (a)
candidato (a) como um possível erro, não representaria um impedimento ao entendimento da ideia da assertiva em
um contexto social regular (como a análise de um relatório ou de um documento técnico). Seguidamente, é
fundamental lembrar que a questão se baseia na análise de um texto sobre o tema da instrumentalidade do serviço
social (cujo título é “INSTRUMENTALIDADE”), ou seja, o candidato deve analisar a assertiva em comparação ao texto
à luz dos temas específicos da sua profissão. Ora, a palavra “compreendida” ocorre apenas duas vezes no texto, a
saber, no 1º e no 3º parágrafo, com as seguintes constituições: "ser compreendida" e "é compreendida",
respectivamente. Já no 1º parágrafo o (a) candidato (a) depara-se com o trecho que justifica o caráter verdadeiro da
assertiva III da questão: “a instrumentalidade tem que ser compreendida através do entendimento da dinâmica
social...”. Considerando, agora, o disposto no capítulo 10, item 2, do edital, que determina que “Os itens das provas
poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio”, fica também evidente que a
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resolução da questão pode ser desenvolvida sem impedimentos com o auxílio do texto proposto. Assim, diante dos
elementos expostos, fica claro e evidente que o (a) candidato (a) deve ser capaz de julgar a assertiva “de acordo com
o texto” e que não existem elementos suficientes para representar uma barreira para a análise da questão em tela.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso contra a questão 22 do cargo de
Assistente Social, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, do concurso da Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL).
Assim, o gabarito preliminar permanece mantido “c) Apenas duas afirmativas estão corretas.”, sendo as assertivas II
e III verdadeiras e apenas a assertiva I considerada falsa. Especificamente em relação à assertiva III, a banca de
professores do Instituto ADM&TEC decidiu ratificar o entendimento de que o trecho “a instrumentalidade no Serviço
Social tem que sem compreendida” não constitui um impedimento ao entendimento do (a) candidato (a) sobre as
informações do texto conforme pode ser visto a seguir. Primeiramente deve-se pontuar que a questão aborda o
conteúdo de conhecimentos específicos para a profissão de Assistente Social, o qual não prevê a análise gramatical
ou linguística da questão. Ou seja, a análise sobre a correção da frase a partir da substituição do “r” pelo “m” no
vocábulo “sem” não representa o objeto da questão em si. Tampouco é suficiente para constituir um significado novo
e diversos daquele exposto pelo texto e pela assertiva em si, ou mesmo para obstruir qualquer possibilidade de
entendimento da assertiva analisada após a leitura do texto. E mais, tal situação, apesar de ser apontada pelo (a)
candidato (a) como um possível erro, não representaria um impedimento ao entendimento da ideia da assertiva em
um contexto social regular (como a análise de um relatório ou de um documento técnico). Seguidamente, é
fundamental lembrar que a questão se baseia na análise de um texto sobre o tema da instrumentalidade do serviço
social (cujo título é “INSTRUMENTALIDADE”), ou seja, o candidato deve analisar a assertiva em comparação ao texto
à luz dos temas específicos da sua profissão. Ora, a palavra “compreendida” ocorre apenas duas vezes no texto, a
saber, no 1º e no 3º parágrafo, com as seguintes constituições: "ser compreendida" e "é compreendida",
respectivamente. Já no 1º parágrafo o (a) candidato (a) depara-se com o trecho que justifica o caráter verdadeiro da
assertiva III da questão: “a instrumentalidade tem que ser compreendida através do entendimento da dinâmica
social...”. Considerando, agora, o disposto no capítulo 10, item 2, do edital, que determina que “Os itens das provas
poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio”, fica também evidente que a
resolução da questão pode ser desenvolvida sem impedimentos com o auxílio do texto proposto. Assim, diante dos
elementos expostos, fica claro e evidente que o (a) candidato (a) deve ser capaz de julgar a assertiva “de acordo com
o texto” e que não existem elementos suficientes para representar uma barreira para a análise da questão em tela.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da
banca.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso contra a questão 31, Matemática,
Conhecimentos Gerais, Ensino Superior. Especificamente em relação à contestação contra a assertiva III, que trata
do cálculo da área de um paralelepípedo, e contra a qual foi apresentado recurso alegando que ela não atende ao
disposto no conteúdo programático do edital, a equipe do ADM&TEC destaca que a referida assertiva aborda dois
temas do edital, a saber: características das figuras geométricas planas e espaciais; áreas das figuras planas (ANEXO
III, C, página 34 do edital). O tema “características das figuras geométricas planas e espaciais” exige que o candidato
conheça as características de um paralelepípedo, a saber, que se trata de uma figura de seis faces, todas
representadas por quadriláteros. O tema “áreas das figuras planas” exige do candidato o conhecimento para calcular
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3

INDEFERIDO
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AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO (A)
MUNICIPAL

3

INDEFERIDO

9

INDEFERIDO
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AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO (A)
MUNICIPAL
AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO (A)
MUNICIPAL
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a área das figuras planas que representam a superfície de um paralelepípedo (retângulos e quadrados). Destaca-se,
ainda, que o capítulo 10, item 2, do edital afirma que “Os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além
do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito
de valorizar a capacidade de raciocínio”. Assim, a capacidade de utilizar os conhecimentos para compreender um
problema proposto é prevista no edital do concurso desde a sua publicação. Por fim, ressaltamos que a assertiva III
é VERDADEIRA, pois a área total da superfície do sólido é dada por: [2 x (31 cm x 33 cm)] + [2 x (31 cm x 38 cm)] + [2
x (33 cm x 38 cm)] = 6.910 cm², ou seja, é maior que 6.802 cm² e menor que 7.210 cm².
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 20 * 16 * (0,5 m * 0,5 m) = 320 * 0,25 m² = 80 m².
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 2/5 = 0,4.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o texto de apoio "Os preços médios do etanol
hidratado subiram em 19 estados e no Distrito Federal na semana encerrada no sábado (04/07/2020), em
comparação com a semana anterior (encerrada no sábado, dia 27/06/2020), de acordo com levantamento da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. A cotação do biocombustível
caiu em outros 6 estados e ficou inalterada na Paraíba".
A alternativa II é VERDADEIRA. A questão refere-se ao tipo de categoria registrada na base de dados oficial do MS
Excel. De acordo com o Suporte do Office, a categoria da função TETO é "matemática e trigonometria". FONTE:
https://support.microsoft.com/pt-br/office/fun%C3%A7%C3%B5es-do-excel-ordem-alfab%C3%A9tica-b3944572255d-4efb-bb96-c6d90033e188#bm20
O recurso contra a questão 3, do tema de informática, Conhecimentos Específicos, aplicada a cargos de Ensino
Superior foi INDEFERIDO. Especialmente em relação à contestação apresentada contra a assertiva II, é importante
pontuar que ela encontra uma confirmação na página específica da Microsoft sobre “Funções do Excel (ordem
alfabética)”, a qual compreende fórmulas do Excel para as versões: Excel do Microsoft 365, Excel do Microsoft 365
para Mac, Excel para a Web, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 para Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel
2016 para Mac, Excel para Mac 2011, Excel Web App e Excel Starter 2010. A descrição atribuída na referida página
oficial do fabricante do software (acessível através do link: https://bit.ly/32HH6Vb), deixa claro que a função “TETO”
(Matemática e trigonometria) “arredonda um número até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de significância mais
próximo”, sendo absolutamente equivalente à descrição da assertiva “II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza
uma operação de matemática e trigonometria e permite ao usuário arredondar um número até o inteiro mais
próximo ou o múltiplo de significância mais próximo”. A mesma página oficial do fabricante ainda descreve que a
função “TETO.MAT”, apresentada pelo (a) candidato (a) como sendo a fórmula que atende à questão (Excel 2013,
Matemática e trigonometria) “arredonda um número PARA CIMA até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de
significância mais próximo”. Observa-se claramente a distinção na descrição do fabricante ao incluir o trecho “PARA
CIMA”.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “serem determinadas pela contratada após
a execução do contrato”.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: administração financeira e
orçamentária.
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AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO (A)
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29578

AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO (A)
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MUNICIPAL
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INDEFERIDO
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A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: administração financeira e
orçamentária.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: administração financeira e
orçamentária.
A alternativa I é FALSA mesmo se considerarmos apenas duas casas decimais, como argumentado pelo (a) candidato
(a). Assim: É FALSA, pois o aumento é dado por: {R$ 3,96 / [(R$ 3,89 + R$ 3,76 + R$ 4,05 + R$ 3,88) / 4]} - 1 * 100 =
R$ 1,79%.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois o valor de cada motocicleta é dado por: (R$ 18.000 / 3) + R$ 300 [valor do
desconto] = R$ 6.300. A afirmativa direcionava que o cálculo precisava ser feito com o valor integral, sem o desconto
de 300 reais dado pelo vendedor no ato da venda.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso submetido contra a questão 42, Língua
Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Nível Superior, e, assim, manter o gabarito preliminar “c) Apenas duas
afirmativas estão corretas.”, o qual considera a assertiva I como falsa e as assertivas II e III como verdadeiras.
Especificamente em relação ao recurso submetido contra a assertiva II da questão, o ADM&TEC ratifica o
entendimento de que ela é verdadeira. Em primeiro lugar, deve-se compreender que a assertiva II se refere aos
“meios citados no texto”, referindo-se aos regimes, às práticas exageradas de exercício, ao uso de medicamentos, às
cirurgias, ao uso de hormônios e às outras práticas utilizadas por homens e mulheres para “alcançar a satisfação do
corpo body perfect”. De fato, o texto é claro e coerente ao afirmar, no final do 2º parágrafo, que esses meios “causam
sérios problemas à estrutura física e psíquica dessas pessoas”. Em segundo lugar, deve-se entender que, no 3º
parágrafo, o texto reforça a ideia de que essas práticas causam prejuízos, devendo o indivíduo ter o
acompanhamento de profissionais especializados para a sua realização, pois “sem o acompanhamento desses
profissionais a prática esportiva ou a execução de dietas podem vir a causar uma série de problemas”. Assim, as
práticas causam problemas e esse fato, ratificado no 2º e 3º parágrafos do texto, justifica a busca por auxílio
profissional. Compreender a relação de causalidade entre os problemas gerados pelas práticas citadas e a
consequente necessidade de busca por auxílio profissional é uma das exigências da questão quanto ao aspecto de
interpretação de texto, previsto em edital. Assim, considerando exclusivamente as informações presentes no texto,
fica clara a ideia de que as práticas citadas causam “sérios problemas à estrutura física e psíquica das pessoas” o que
justifica a busca por auxílio profissional.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso submetido contra a questão 42, Língua
Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Nível Superior, e, assim, manter o gabarito preliminar “c) Apenas duas
afirmativas estão corretas.”, o qual considera a assertiva I como falsa e as assertivas II e III como verdadeiras.
Especificamente em relação ao recurso submetido contra a assertiva II da questão, o ADM&TEC ratifica o
entendimento de que ela é verdadeira. Em primeiro lugar, deve-se compreender que a assertiva II se refere aos
“meios citados no texto”, referindo-se aos regimes, às práticas exageradas de exercício, ao uso de medicamentos, às
cirurgias, ao uso de hormônios e às outras práticas utilizadas por homens e mulheres para “alcançar a satisfação do
corpo body perfect”. De fato, o texto é claro e coerente ao afirmar, no final do 2º parágrafo, que esses meios “causam
sérios problemas à estrutura física e psíquica dessas pessoas”. Em segundo lugar, deve-se entender que, no 3º
parágrafo, o texto reforça a ideia de que essas práticas causam prejuízos, devendo o indivíduo ter o
acompanhamento de profissionais especializados para a sua realização, pois “sem o acompanhamento desses
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profissionais a prática esportiva ou a execução de dietas podem vir a causar uma série de problemas”. Assim, as
práticas causam problemas e esse fato, ratificado no 2º e 3º parágrafos do texto, justifica a busca por auxílio
profissional. Compreender a relação de causalidade entre os problemas gerados pelas práticas citadas e a
consequente necessidade de busca por auxílio profissional é uma das exigências da questão quanto ao aspecto de
interpretação de texto, previsto em edital. Assim, considerando exclusivamente as informações presentes no texto,
fica clara a ideia de que as práticas citadas causam “sérios problemas à estrutura física e psíquica das pessoas” o que
justifica a busca por auxílio profissional.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso submetido contra a questão 42, Língua
Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Nível Superior, e, assim, manter o gabarito preliminar “c) Apenas duas
afirmativas estão corretas.”, o qual considera a assertiva I como falsa e as assertivas II e III como verdadeiras.
Especificamente em relação ao recurso submetido contra a assertiva II da questão, o ADM&TEC ratifica o
entendimento de que ela é verdadeira. Em primeiro lugar, deve-se compreender que a assertiva II se refere aos
“meios citados no texto”, referindo-se aos regimes, às práticas exageradas de exercício, ao uso de medicamentos, às
cirurgias, ao uso de hormônios e às outras práticas utilizadas por homens e mulheres para “alcançar a satisfação do
corpo body perfect”. De fato, o texto é claro e coerente ao afirmar, no final do 2º parágrafo, que esses meios “causam
sérios problemas à estrutura física e psíquica dessas pessoas”. Em segundo lugar, deve-se entender que, no 3º
parágrafo, o texto reforça a ideia de que essas práticas causam prejuízos, devendo o indivíduo ter o
acompanhamento de profissionais especializados para a sua realização, pois “sem o acompanhamento desses
profissionais a prática esportiva ou a execução de dietas podem vir a causar uma série de problemas”. Assim, as
práticas causam problemas e esse fato, ratificado no 2º e 3º parágrafos do texto, justifica a busca por auxílio
profissional. Compreender a relação de causalidade entre os problemas gerados pelas práticas citadas e a
consequente necessidade de busca por auxílio profissional é uma das exigências da questão quanto ao aspecto de
interpretação de texto, previsto em edital. Assim, considerando exclusivamente as informações presentes no texto,
fica clara a ideia de que as práticas citadas causam “sérios problemas à estrutura física e psíquica das pessoas” o que
justifica a busca por auxílio profissional.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações apresentadas em texto. Quando o texto faz
referência que "qualquer atividade deve ser realizada com acompanhamento especializado", estão restringindo que
as práticas utilizadas para alcançar o corpo perfeito precisam ser executadas sob supervisão profissional. Não existe
outra prática, no texto, que possa estar como exceção a essa obrigatoriedade. Dessa forma, a afirmativa é
VERDADEIRA de acordo com o texto.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações apresentadas em texto. Quando o texto faz
referência que "qualquer atividade deve ser realizada com acompanhamento especializado", estão restringindo que
as práticas utilizadas para alcançar o corpo perfeito precisam ser executadas sob supervisão profissional. Não existe
outra prática, no texto, que possa estar como exceção a essa obrigatoriedade. Dessa forma, a afirmativa é
VERDADEIRA de acordo com o texto.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto afirma que, sem os acompanhamentos de profissionais, as práticas que
visam a alcançar um padrão de beleza podem vir a causar uma série de problemas. A expressão "práticas que visam
alcançar um padrão de beleza" é utilizada no texto e na questão para se referir a dietas, exercícios, medicamentos,
cirurgias, entre outros.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29582

AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO (A)
MUNICIPAL

48

INDEFERIDO

29443

AUXILIAR DE CIRURGIÃO
DENTISTA

36

INDEFERIDO

29742

BIÓLOGO (A)

28

INDEFERIDO

29667

BIÓLOGO (A)

30

INDEFERIDO

29762

BIÓLOGO (A)

33

INDEFERIDO

29459

EDUCADOR (A) FÍSICO (A)

n/i

INDEFERIDO

29526

ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO

16

INDEFERIDO

29527

ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO

20

INDEFERIDO

29437

ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO

21

INDEFERIDO

29528

ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO

21

INDEFERIDO

29424

ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO

22

DEFERIDO
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A alternativa I é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com as informações postuladas em texto. Lê-se no
texto "Tímido, introspectivo e solitário, quer descobrir uma teoria original, o que o torna arrogante aos olhos dos
colegas de faculdade".
A alternativa II é VERDADEIRA. A energia elétrica faz parte dos custos fixos mensais, uma vez que com ou sem
clientes/pacientes, o funcionamento da clínica precisa garantir o pagamento das despesas de energia elétrica do
estabelecimento.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: citologia.
A alternativa c) é FALSA, pois a ética não compreende a determinação de procedimentos técnicos específicos ou
detalhados de trabalho.
A alternativa I é FALSA, pois o valor final é inferior a 5,81 horas. Ademais, é totalmente possível inferir pela estrutura
de sequência da frase que todos os valores se referem a minutos. Esse é um recurso amplamente utilizado na língua
portuguesa para evitar repetir palavras múltiplas vezes, optando pela inferência do leitor à estrutura da frase. A
resposta correta é a letra C), como consta em gabarito oficial.
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da
banca.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois a ideia central da passagem em questão ainda é mantida. Toda queimadura muito
grave pode ser considerada grave, já que a adição do advérbio não altera que a queimadura é 'grave'. Portanto, a
alternativa está de acordo com o texto.
A alternativa I é VERDADEIRA, de acordo com o texto. A passagem original no texto é "Por isso é importante que o
trabalhador que desenvolve esse tipo de atividade esteja sempre bem treinado quanto aos procedimentos e
seguindo todas as recomendações impostas pela segurança do trabalho". Ora, se os procedimentos discutidos no
texto e perceptíveis por interpretação de texto são relacionados à segurança, então o exposto na alternativa está de
acordo com o sentido do texto, não destoando do proposto.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o texto: "É importante que os equipamentos
utilizados durante o trabalho com eletricidade estejam sempre em ótimo estado de conservação, que o trabalhador
os utilize apenas para os meios aos quais foram destinados e que todas as orientações sejam seguidas à risca". A
alternativa II também é considerada VERDADEIRA e o seu teor encontra-se na seguinte passagem do texto: "Uma das
causas, talvez a principal, de acidentes de trabalho relacionados à eletricidade é bem comum em diversas outras
atividades: a negligência, que consiste no não cumprimento dos procedimentos de segurança e prevenção
recomendados pela segurança do trabalho."
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o texto. Veja "Uma das causas, talvez a
principal, de acidentes de trabalho relacionados à eletricidade É BEM COMUM EM DIVERSAS OUTRAS ATIVIDADES: a
negligência, que consiste no não cumprimento dos procedimentos de segurança e prevenção recomendados pela
segurança do trabalho".
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 22,
Conhecimentos Específicos, Ensino Fundamental, alterando assim o gabarito da questão para “b) A afirmativa I é
verdadeira, e a II é falsa.”, por concordar que a presença do termo “cilindros de oxigênio” não está presente no texto
ou na ideia central do texto.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29662

ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO

22

DEFERIDO

29686

ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO

22

DEFERIDO

29425

ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO

32

INDEFERIDO

29444

ELETRICISTA DE AUTOS

27

DEFERIDO

29447

ELETRICISTA DE AUTOS

31

INDEFERIDO

29457

ENFERMEIRO (A)

3

INDEFERIDO

29465

ENFERMEIRO (A)

21

INDEFERIDO

29804

ENFERMEIRO (A)

23

INDEFERIDO

29474

ENFERMEIRO (A)

24

INDEFERIDO

29567

ENFERMEIRO (A)

24

INDEFERIDO

29568

ENFERMEIRO (A)

24

INDEFERIDO
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A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 22,
Conhecimentos Específicos, Ensino Fundamental, alterando assim o gabarito da questão para “b) A afirmativa I é
verdadeira, e a II é falsa.”, por concordar que a presença do termo “cilindros de oxigênio” não está presente no texto
ou na ideia central do texto.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 22,
Conhecimentos Específicos, Ensino Fundamental, alterando assim o gabarito da questão para “b) A afirmativa I é
verdadeira, e a II é falsa.”, por concordar que a presença do termo “cilindros de oxigênio” não está presente no texto
ou na ideia central do texto.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois a expressão "no mínimo" também inclui os seis alunos que compartilham o gosto
por Matemática e Ciência, o que torna a alternativa verdadeira.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 27,
Conhecimentos Específicos, Ensino Fundamental, alterando assim o gabarito da questão para “b) A afirmativa I é
verdadeira, e a II é falsa.”, por concordar que a presença do termo “cilindros de oxigênio” não está presente no texto
ou na ideia central do texto.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois a expressão "no mínimo" também inclui os seis alunos que compartilham o gosto
por Matemática e Ciência, o que torna a alternativa verdadeira.
A alternativa III é VERDADEIRA, estando clara e coerente. Nela é postulado que 163, 211 e 139 (e outros) são números
primos. Esta afirmativa está correta.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o postulado pelo Ministério da Saúde no
Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações A saber: "os imunobiológicos são conservados em
temperatura positiva (+2°C a +8°C) em equipamentos EXCLUSIVOS e os freezers são utilizados no armazenamento
EXCLUSIVO de bobinas reutilizáveis que serão organizadas nas caixas térmicas durante o transporte, as rotinas diárias,
as campanhas, a intensificação e as atividades extramuros".
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar 2019, página 463 e 477.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020
(pag. 195). Ademais, as recomendações indicam que o risco existe para crianças e adolescentes. FONTE: Gibney MA,
Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for
insulin injections: implications for needle lenght recommendations. Curr Med Res Opin. 2010;26(6):1519-30.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020
(pag. 195). Neste documento lê-se que "Em agulhas com 4 ou 5 mm de comprimento, recomenda-se ângulo de 90°.
Em agulhas com 6 ou 8 mm de comprimento, o ângulo pode variar entre 45° e 90° para adultos, de acordo com a
quantidade de tecido subcutâneo no local da injeção, e de 45° para crianças e adolescentes. Em agulhas com mais
de 8 mm de comprimento, por fim, o ângulo indicado é de 45°, independentemente da quantidade de tecido
subcutâneo em adultos, não sendo indicadas para crianças e adolescentes".
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020
(pag. 195). Neste documento lê-se que "Em agulhas com 4 ou 5 mm de comprimento, recomenda-se ângulo de 90°.
Em agulhas com 6 ou 8 mm de comprimento, o ângulo pode variar entre 45° e 90° para adultos, de acordo com a
quantidade de tecido subcutâneo no local da injeção, e de 45° para crianças e adolescentes. Em agulhas com mais
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29614

ENFERMEIRO (A)

25

INDEFERIDO

29492

ENFERMEIRO (A)

26

INDEFERIDO

29595

ENFERMEIRO (A)

28

INDEFERIDO

29497

ENFERMEIRO (A)

29

INDEFERIDO

29575

ENFERMEIRO (A)

30

INDEFERIDO

29807

ENFERMEIRO (A)

30

INDEFERIDO

29606

ENFERMEIRO (A)

32

INDEFERIDO
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de 8 mm de comprimento, por fim, o ângulo indicado é de 45°, independentemente da quantidade de tecido
subcutâneo em adultos, não sendo indicadas para crianças e adolescentes".
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Instrução Normativa referente ao Calendário Nacional de
Vacinação 2020.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o recomendado pelo Ministério da Saúde por
meio da Nota Informativa n° 26-SE/2017-CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Lê-se que "Quando as lesões forem muito extensas
ou múltiplas, a dose pode ser diluída em soro fisiológico, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, para que todas as lesões
sejam infiltradas".
A afirmativa III é FALSA, pois o seguinte trecho torna a assertiva incorreta: “para garantir que resíduos de matéria
orgânica presentes nos materiais irão interfiram na qualidade”.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois o(a) responsável pela limpeza de materiais também deve se isolar do meio para
evitar o espirramento de secreções no material que está sendo higienizado. As informações estão de acordo com a
Segunda Opinião Informativa - SOF - do Núcleo de Telessaúde (NT) da BSV APS (Biblioteca Virtual em Saúde - Atenção
Primária em Saúde), na qual refere-se "Devem ser utilizadas barreiras de proteção pelo profissional que exerce a
limpeza dos materiais, através de luvas de borracha grossas e de cano longo, máscaras e óculos de proteção, em
situações de possibilidade de espirramento de secreções".
A alternativa d) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o postulado na Lei n° 1.171, de 22 de junho de 1994 (Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil). Esta lei reforça que o SERVIDOR PÚBLICO deve tratar a administração
pública com transparência e publicidade, sendo reservado o direito de acesso à informação ao cidadão. Neste
contexto, o servidor público deverá tratar o sigilo como exceção e não como regra, praticando-o em casos específicos
e não na maioria dos casos. O contexto do caso reportado no recurso faz referência à prática da Saúde Pública,
especificamente a que lida diretamente com o paciente. Este tipo de caso encaixa-se como exceção, não como regra
na Administração Pública como um todo (foco da questão).
A alternativa d) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o postulado na Lei n° 1.171, de 22 de junho de 1994 (Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil). Esta lei reforça que o SERVIDOR PÚBLICO deve tratar a administração
pública com transparência e publicidade, sendo reservado o direito de acesso à informação ao cidadão. Neste
contexto, o servidor público deverá tratar o sigilo como exceção e não como regra, praticando-o em casos específicos
e não na maioria dos casos. O contexto do caso reportado no recurso faz referência à prática da Saúde Pública,
especificamente a que lida diretamente com o paciente. Este tipo de caso encaixa-se como exceção, não como regra
na Administração Pública como um todo (foco da questão).
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso apresentado contra a questão 32,
Enfermeiro (a), Conhecimentos Específicos, Nível Superior, mantendo assim o gabarito preliminar “c) Apenas duas
afirmativas estão corretas.”, o qual considera verdadeiras as assertivas I e III e falsa a assertiva II. Especificamente em
relação ao recurso interposto contra a assertiva III, o ADM&TEC reforça que o trecho “com um máximo de 750
pessoas por ACS”, o qual foi objeto do recurso do (a) candidato (a), está correto e encontra embasamento de acordo
com as bibliografias a seguir. Em Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012, disponível em https://bit.ly/3gWPNk9,
temos “Cada ACS deve realizar as ações previstas nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29607

ENFERMEIRO (A)

32

INDEFERIDO

29806

ENFERMEIRO (A)

32

INDEFERIDO
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população não ultrapasse 750 pessoas” (página 61); e “O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da
população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS” (página 55). Em PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2017, ANEXO, 3, 3.4, 5, e, temos “cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações
vigentes e nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas”,
disponível em https://bit.ly/2H3MRoO. Em PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, II, temos “o número
de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de
12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe”,
disponível em https://bit.ly/2GR5z3s.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso apresentado contra a questão 32,
Enfermeiro (a), Conhecimentos Específicos, Nível Superior, mantendo assim o gabarito preliminar “c) Apenas duas
afirmativas estão corretas.”, o qual considera verdadeiras as assertivas I e III e falsa a assertiva II. Especificamente em
relação ao recurso interposto contra a assertiva III, o ADM&TEC reforça que o trecho “com um máximo de 750
pessoas por ACS”, o qual foi objeto do recurso do (a) candidato (a), está correto e encontra embasamento de acordo
com as bibliografias a seguir. Em Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012, disponível em https://bit.ly/3gWPNk9,
temos “Cada ACS deve realizar as ações previstas nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja
população não ultrapasse 750 pessoas” (página 61); e “O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da
população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS” (página 55). Em PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2017, ANEXO, 3, 3.4, 5, e, temos “cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações
vigentes e nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas”,
disponível em https://bit.ly/2H3MRoO. Em PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, II, temos “o número
de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de
12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe”,
disponível em https://bit.ly/2GR5z3s.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso apresentado contra a questão 32,
Enfermeiro (a), Conhecimentos Específicos, Nível Superior, mantendo assim o gabarito preliminar “c) Apenas duas
afirmativas estão corretas.”, o qual considera verdadeiras as assertivas I e III e falsa a assertiva II. Especificamente em
relação ao recurso interposto contra a assertiva III, o ADM&TEC reforça que o trecho “com um máximo de 750
pessoas por ACS”, o qual foi objeto do recurso do (a) candidato (a), está correto e encontra embasamento de acordo
com as bibliografias a seguir. Em Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012, disponível em https://bit.ly/3gWPNk9,
temos “Cada ACS deve realizar as ações previstas nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja
população não ultrapasse 750 pessoas” (página 61); e “O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da
população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS” (página 55). Em PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2017, ANEXO, 3, 3.4, 5, e, temos “cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações
vigentes e nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas”,
disponível em https://bit.ly/2H3MRoO. Em PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, II, temos “o número
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29572

ENFERMEIRO (A)

34

INDEFERIDO

29673

ENFERMEIRO (A)

40

INDEFERIDO

29581

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

1

INDEFERIDO

29503

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

7

INDEFERIDO

29585

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

7

INDEFERIDO

29525

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

23

INDEFERIDO

29590

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

28

INDEFERIDO

29458

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

41

INDEFERIDO

29587

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

41

INDEFERIDO
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de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de
12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe”,
disponível em https://bit.ly/2GR5z3s.
A alternativa III é VERDADEIRA, estando clara e coerente. As orientações estão de acordo com o Manual do Ministério
da Saúde. A referência entre parênteses é explicativa da fórmula, expondo que a fórmula envolve 2 a 4ml por kg por
superfície corporal queimada) e não apresenta informações divergentes da escrita integral da fórmula com
multiplicações, nem pode gerar confusão no entendimento pelos(as) candidatos(as).
As afirmativas I e III são VERDADEIRAS, e a afirmativa II é FALSA. Conforme gabarito oficial preliminar, a resposta da
questão é a letra c).
A alternativa I é FALSA, pois a antracnose não é uma doença de causas genéticas, mas sim uma doença causa por
fungos.
A alternativa II é VERDADEIRA, estando de acordo com o que é entendido como Licença Prévia. A alternativa tratou
de forma geral, não especificando escalas de empreendimento. Portanto, é possível entender que a alternativa não
trouxe informação divergente de qualquer empreendimento realizado em escala regional (envolvendo dois ou mais
estados). Nesses casos, o zoneamento municipal TAMBÉM deve ser levado em consideração, em adição aos limites
estaduais inerentes a área de impacto do empreendimento. Ademais, a alternativa não postulou que APENAS o
zoneamento municipal precisa ser levado em consideração, sendo, portanto, verdadeira.
A alternativa II é VERDADEIRA, estando de acordo com o que é entendido como Licença Prévia. A alternativa trouxe
o zoneamento municipal como norteador ideal das ações da LP, destacando sua importância na fase de planejamento
do empreendimento que será realizado. Outros tipos de documentos complementares que porventura possam ser
utilizados não alteram a importância do zoneamento municipal para o planejamento das atividades de um dado
empreendimento. Dessa forma, a alternativa II está correta.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação. A alternativa fez referência a "paralisação
temporária ou definitiva das atividades" que está integralmente relacionado com "suspensão parcial ou total de
atividades", afinal os termos paralisação e suspensão são sinônimos e podem ser utilizados sem prejuízo do sentido
original da letra da lei. Nestes casos, é totalmente possível que o(a) candidato(a) consiga julgar se o proposto na
questão é verdadeiro ou falso, sendo, neste caso, verdadeiro.
A alternativa II é VERDADEIRA, estando de acordo com o que é entendido como Licença de Instalação. Os passos
anteriores à emissão da Licença de Instalação, independentes de como são conhecidos, envolvem o (I) detalhamento
do projeto inicial e a (II) definição das medidas de proteção ambiental. Dessa forma, a alternativa possui informações
corretas, sendo VERDADEIRA.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29668

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

41

INDEFERIDO

29760

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

41

INDEFERIDO

29669

ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL

45

INDEFERIDO

29621

ENGENHEIRO (A) CIVIL

4

INDEFERIDO

29689

ENGENHEIRO (A) CIVIL

4

INDEFERIDO

29694

ENGENHEIRO (A) CIVIL

4

INDEFERIDO

29697

ENGENHEIRO (A) CIVIL

4

INDEFERIDO

29744

ENGENHEIRO (A) CIVIL

4

INDEFERIDO
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JUSTIFICATIVA
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com o texto. As informações expostas na afirmativa fazem referência ao
texto e devem ser interpretadas apenas de acordo com o texto. No texto de apoio, as atividades de beleza precisam
de acompanhamento profissional especializado, sendo totalmente possível inferir que as práticas mencionadas são
os presentes no 3° parágrafo do texto.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto afirma que, sem os acompanhamentos de profissionais, as práticas que
visam a alcançar um padrão de beleza podem vir a causar uma série de problemas. A expressão "práticas que visam
alcançar um padrão de beleza" é utilizada no texto e na questão para se referir a dietas, exercícios, medicamentos,
cirurgias, entre outros.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de laje pré-fabricada da ABNT NBR 14859-1:2016
(pág. 3): "elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais e inertes de enchimento
e/ou de forma permanente, armaduras e concreto complementar de obra, podendo ser maciço, nervurado
unidirecional seção “T”, nervurada unidirecional seção duplo “T”, nervurada bidirecional também seção “T” e
nervurada bidirecional seção duplo “T”, capaz de vencer vão e suportar carregamento conforme especificações de
projeto."
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de laje pré-fabricada da ABNT NBR 14859-1:2016
(pág. 3): "elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais e inertes de enchimento
e/ou de forma permanente, armaduras e concreto complementar de obra, podendo ser maciço, nervurado
unidirecional seção “T”, nervurada unidirecional seção duplo “T”, nervurada bidirecional também seção “T” e
nervurada bidirecional seção duplo “T”, capaz de vencer vão e suportar carregamento conforme especificações de
projeto."
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de laje pré-fabricada da ABNT NBR 14859-1:2016
(pág. 3): "elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais e inertes de enchimento
e/ou de forma permanente, armaduras e concreto complementar de obra, podendo ser maciço, nervurado
unidirecional seção “T”, nervurada unidirecional seção duplo “T”, nervurada bidirecional também seção “T” e
nervurada bidirecional seção duplo “T”, capaz de vencer vão e suportar carregamento conforme especificações de
projeto."
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “a diferença entre... Inclui-se neste valor”.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de laje pré-fabricada da ABNT NBR 14859-1:2016
(pág. 3): "elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais e inertes de enchimento
e/ou de forma permanente, armaduras e concreto complementar de obra, podendo ser maciço, nervurado
unidirecional seção “T”, nervurada unidirecional seção duplo “T”, nervurada bidirecional também seção “T” e
nervurada bidirecional seção duplo “T”, capaz de vencer vão e suportar carregamento conforme especificações de
projeto."
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “a diferença entre... Inclui-se neste valor”.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de laje pré-fabricada da ABNT NBR 14859-1:2016
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29623

ENGENHEIRO (A) CIVIL

6

INDEFERIDO

29698

ENGENHEIRO (A) CIVIL

6

INDEFERIDO

29743

ENGENHEIRO (A) CIVIL

6

INDEFERIDO

29794

ENGENHEIRO (A) CIVIL

6

INDEFERIDO

29795

ENGENHEIRO (A) CIVIL

6

INDEFERIDO

29745

ENGENHEIRO (A) CIVIL

7

INDEFERIDO

29705

ENGENHEIRO (A) CIVIL

8

INDEFERIDO

29746

ENGENHEIRO (A) CIVIL

8

INDEFERIDO

29624

ENGENHEIRO (A) CIVIL

10

INDEFERIDO
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(pág. 3): "elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais e inertes de enchimento
e/ou de forma permanente, armaduras e concreto complementar de obra, podendo ser maciço, nervurado
unidirecional seção “T”, nervurada unidirecional seção duplo “T”, nervurada bidirecional também seção “T” e
nervurada bidirecional seção duplo “T”, capaz de vencer vão e suportar carregamento conforme especificações de
projeto."
A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. A afirmativa I é FALSA, pois o trecho
seguinte torna a assertiva incorreta: “sob uma laje... a força do vento e a ação de intempéries, como o sol e a chuva”.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “sob uma laje... a força do vento e a ação
de intempéries, como o sol e a chuva”.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “sob uma laje... a força do vento e a ação
de intempéries, como o sol e a chuva”.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “sob uma laje... a força do vento e a ação
de intempéries, como o sol e a chuva”.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “sob uma laje... a força do vento e a ação
de intempéries, como o sol e a chuva”.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “horizontal não-intencional... nas lajes... do
peso do concreto”.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a NBR 8800:2008, item 4.1.1. (pág. 10). A afirmativa II é
VERDADEIRA, pois está de acordo com a NBR 8800:2008, item 4.2.6. (pág. 10).
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 8,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “d) Todas as
afirmativas estão corretas.”. Especialmente em relação à assertiva III, o (a) candidato (a) não indicou qual aspecto da
assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo esse um requisito fundamental da
interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o qual determina que “O (a) candidato
(a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será
preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não indica a incorreção da questão,
limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva III não está previsto nas normas 14859-1:2016 ou 14859-2:2016.
Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de previsão de um conceito em uma
publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam errado. O (a) candidato (a) não
indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou raciocínio que justifique e indique a
incorreção do texto da assertiva. Destacamos, ainda, que a assertiva III da questão da prova não cita qualquer norma
técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é suficiente para qualificar a assertiva como falsa.
Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis
sobre um tema.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 10,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “b) Apenas
uma afirmativa está correta.” (a assertiva I está correta, apenas). Especialmente em relação à assertiva I, o (a)
candidato (a) não indicou qual aspecto da assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo
esse um requisito fundamental da interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29690

ENGENHEIRO (A) CIVIL

10

INDEFERIDO

29748

ENGENHEIRO (A) CIVIL

10

INDEFERIDO

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
qual determina que “O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não
indica a incorreção da questão, limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva I não está previsto nas normas
14859-1:2016 ou 14859-2:2016. Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de
previsão de um conceito em uma publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam
errado. O (a) candidato (a) não indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou
raciocínio que justifique e indique a incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva
I da questão da prova não cita qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é
suficiente para qualificar a assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a
abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis sobre um tema.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 10,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “b) Apenas
uma afirmativa está correta.” (a assertiva I está correta, apenas). Especialmente em relação à assertiva I, o (a)
candidato (a) não indicou qual aspecto da assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo
esse um requisito fundamental da interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o
qual determina que “O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não
indica a incorreção da questão, limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva I não está previsto nas normas
14859-1:2016 ou 14859-2:2016. Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de
previsão de um conceito em uma publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam
errado. O (a) candidato (a) não indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou
raciocínio que justifique e indique a incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva
I da questão da prova não cita qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é
suficiente para qualificar a assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a
abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis sobre um tema.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 10,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “b) Apenas
uma afirmativa está correta.” (a assertiva I está correta, apenas). Especialmente em relação à assertiva I, o (a)
candidato (a) não indicou qual aspecto da assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo
esse um requisito fundamental da interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o
qual determina que “O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não
indica a incorreção da questão, limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva I não está previsto nas normas
14859-1:2016 ou 14859-2:2016. Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de
previsão de um conceito em uma publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam
errado. O (a) candidato (a) não indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou
raciocínio que justifique e indique a incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva
I da questão da prova não cita qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29797

ENGENHEIRO (A) CIVIL

10

INDEFERIDO

29625

ENGENHEIRO (A) CIVIL

11

INDEFERIDO
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suficiente para qualificar a assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a
abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis sobre um tema.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 10,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “b) Apenas
uma afirmativa está correta.” (a assertiva I está correta, apenas). Especialmente em relação à assertiva I, o (a)
candidato (a) não indicou qual aspecto da assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo
esse um requisito fundamental da interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o
qual determina que “O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não
indica a incorreção da questão, limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva I não está previsto nas normas
14859-1:2016 ou 14859-2:2016. Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de
previsão de um conceito em uma publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam
errado. O (a) candidato (a) não indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou
raciocínio que justifique e indique a incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva
I da questão da prova não cita qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é
suficiente para qualificar a assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a
abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis sobre um tema.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “sob a laje... NBR 1620”.

29699

ENGENHEIRO (A) CIVIL

11

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “sob a laje... NBR 1620”.

29747

ENGENHEIRO (A) CIVIL

11

INDEFERIDO

29749

ENGENHEIRO (A) CIVIL

12

INDEFERIDO

29626

ENGENHEIRO (A) CIVIL

15

INDEFERIDO

A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “sob a laje... NBR 1620”.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 12,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “d) Todas as
afirmativas estão corretas.”. Especialmente em relação à assertiva II, o (a) candidato (a) não indicou qual aspecto da
assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo esse um requisito fundamental da
interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o qual determina que “O (a) candidato
(a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será
preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não indica a incorreção da questão,
limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva II não está previsto nas normas 14859-1:2016 ou 14859-2:2016.
Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de previsão de um conceito em uma
publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam errado. O (a) candidato (a) não
indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou raciocínio que justifique e indique a
incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva II da questão da prova não cita
qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é suficiente para qualificar a
assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a abranger todo o escopo de
conhecimentos possíveis sobre um tema.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: fiscalização e acompanhamento de
obras públicas.
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CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29711

ENGENHEIRO (A) CIVIL

15

INDEFERIDO

29727

ENGENHEIRO (A) CIVIL

16

INDEFERIDO

29691

ENGENHEIRO (A) CIVIL

17

INDEFERIDO

29700

ENGENHEIRO (A) CIVIL

17

INDEFERIDO

29750

ENGENHEIRO (A) CIVIL

17

INDEFERIDO
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A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (licitações e
contratos).
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois de acordo com o art. 7º, §2º, I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (licitações
e contratos), "§2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I - houver projeto básico aprovado
pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório". Em
outras palavras, a existência de projeto básico é uma condição prévia e necessária à realização da licitação.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 17,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “b) Apenas
uma afirmativa está correta.” (a assertiva I está correta, apenas). Especialmente em relação à assertiva I, o (a)
candidato (a) não indicou qual aspecto da assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo
esse um requisito fundamental da interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o
qual determina que “O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não
indica a incorreção da questão, limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva I não está previsto nas normas
14859-1:2016 ou 14859-2:2016. Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de
previsão de um conceito em uma publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam
errado. O (a) candidato (a) não indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou
raciocínio que justifique e indique a incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva
I da questão da prova não cita qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é
suficiente para qualificar a assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a
abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis sobre um tema.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 17,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “b) Apenas
uma afirmativa está correta.” (a assertiva I está correta, apenas). Especialmente em relação à assertiva I, o (a)
candidato (a) não indicou qual aspecto da assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo
esse um requisito fundamental da interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o
qual determina que “O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não
indica a incorreção da questão, limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva I não está previsto nas normas
14859-1:2016 ou 14859-2:2016. Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de
previsão de um conceito em uma publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam
errado. O (a) candidato (a) não indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou
raciocínio que justifique e indique a incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva
I da questão da prova não cita qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é
suficiente para qualificar a assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a
abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis sobre um tema.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 17,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “b) Apenas
uma afirmativa está correta.” (a assertiva I está correta, apenas). Especialmente em relação à assertiva I, o (a)
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ENGENHEIRO (A) CIVIL

18
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29692

ENGENHEIRO (A) CIVIL

18

INDEFERIDO

29701

ENGENHEIRO (A) CIVIL

18

INDEFERIDO

29751

ENGENHEIRO (A) CIVIL

18

INDEFERIDO

29752

ENGENHEIRO (A) CIVIL

19

INDEFERIDO
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candidato (a) não indicou qual aspecto da assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo
esse um requisito fundamental da interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o
qual determina que “O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não
indica a incorreção da questão, limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva I não está previsto nas normas
14859-1:2016 ou 14859-2:2016. Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de
previsão de um conceito em uma publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam
errado. O (a) candidato (a) não indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou
raciocínio que justifique e indique a incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva
I da questão da prova não cita qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é
suficiente para qualificar a assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a
abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis sobre um tema.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de pré-laje da ABNT NBR 14859-1:2016 (pág.
2):"3.6 pré-laje: termo genérico utilizado para designar placas pré-fabricadas, constituídas de concreto estrutural e
armaduras, que integram aos demais componentes a serem adicionados em obra, que conjuntamente constituem
as lajes. São caracterizadas por diversos sistemas estruturais ou construtivos".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de pré-laje da ABNT NBR 14859-1:2016 (pág.
2):"3.6 pré-laje: termo genérico utilizado para designar placas pré-fabricadas, constituídas de concreto estrutural e
armaduras, que integram aos demais componentes a serem adicionados em obra, que conjuntamente constituem
as lajes. São caracterizadas por diversos sistemas estruturais ou construtivos".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de pré-laje da ABNT NBR 14859-1:2016 (pág.
2):"3.6 pré-laje: termo genérico utilizado para designar placas pré-fabricadas, constituídas de concreto estrutural e
armaduras, que integram aos demais componentes a serem adicionados em obra, que conjuntamente constituem
as lajes. São caracterizadas por diversos sistemas estruturais ou construtivos".
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de pré-laje da ABNT NBR 14859-1:2016 (pág.
2):"3.6 pré-laje: termo genérico utilizado para designar placas pré-fabricadas, constituídas de concreto estrutural e
armaduras, que integram aos demais componentes a serem adicionados em obra, que conjuntamente constituem
as lajes. São caracterizadas por diversos sistemas estruturais ou construtivos".
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 19,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “d) Todas as
afirmativas estão corretas.”. Especialmente em relação à assertiva III, o (a) candidato (a) não indicou qual aspecto da
assertiva a torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo esse um requisito fundamental da
interposição de um recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o qual determina que “O (a) candidato
(a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será
preliminarmente indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não indica a incorreção da questão,
limitando-se a afirmar que o inteiro teor da assertiva III não está previsto nas normas 14859-1:2016 ou 14859-2:2016.
Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a falta de previsão de um conceito em uma
publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não o tornam errado. O (a) candidato (a) não
indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação ou raciocínio que justifique e indique a
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incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a assertiva III da questão da prova não cita
qualquer norma técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é suficiente para qualificar a
assertiva como falsa. Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a abranger todo o escopo de
conhecimentos possíveis sobre um tema.
A equipe de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR os recursos interpostos contra a questão 20,
Engenheiro (a) Civil, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando, assim, o gabarito preliminar “c) Apenas
duas afirmativas estão corretas.” (estão corretas as assertivas I e III). Especialmente em relação à assertiva II
(determinada como falsa desde o gabarito preliminar), o (a) candidato (a) não indicou qual aspecto da assertiva a
torna tecnicamente incorreta, incoerente ou imprecisa, sendo esse um requisito fundamental da interposição de um
recurso, de acordo com o CAPÍTULO 12, item 5, do edital, o qual determina que “O (a) candidato (a) deverá ser claro
(a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente
indeferido”. O teor do recurso apresentado evidentemente não indica a incorreção da questão, limitando-se a
ENGENHEIRO (A) CIVIL
20
INDEFERIDO afirmar que o inteiro teor da assertiva II (determinada como falsa desde o gabarito preliminar) não está previsto nas
normas 14859-1:2016 ou 14859-2:2016. Ora, esse argumento, por si só, não pode ser aceito pela banca, visto que a
falta de previsão de um conceito em uma publicação, ou mesmo a omissão por parte dos autores da publicação, não
o tornam errado. O (a) candidato (a) não indicou qualquer outra publicação, referência, argumento técnico, citação
ou raciocínio que justifique e indique a incorreção do texto da assertiva em análise. Destacamos, ainda, que a
assertiva II (determinada como falsa desde o gabarito preliminar) da questão da prova não cita qualquer norma
técnica e, portanto, a falta de previsão em uma norma técnica não é suficiente para qualificar a assertiva como falsa.
Por fim, reforçamos que uma norma técnica não se propõe a abranger todo o escopo de conhecimentos possíveis
sobre um tema.
A afirmativa I é FALSA, pois as cargas decorrentes da estrutura da laje em si e os equipamentos temporários não se
ENGENHEIRO (A) CIVIL
21
INDEFERIDO
enquadram no conceito de cargas adicionais.
A afirmativa I é FALSA, pois as cargas decorrentes da estrutura da laje em si e os equipamentos temporários não se
ENGENHEIRO (A) CIVIL
21
INDEFERIDO enquadram no conceito de cargas adicionais. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de
"elementos de concreto protendido" contida na ABNT NBR 6118:2014 (pág. 03).
A afirmativa I é FALSA, pois as cargas decorrentes da estrutura da laje em si e os equipamentos temporários não se
ENGENHEIRO (A) CIVIL
21
INDEFERIDO
enquadram no conceito de cargas adicionais.
ENGENHEIRO (A) CIVIL
22
INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “da laje em construção, sem contemplar”.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está integralmente relacionada com o texto. As medidas não estruturais são: i) o
zoneamento de áreas, (II) a previsão de cheias, (III) o seguro de inundações, (IV) as legislações diversas, entre outros.
ENGENHEIRO (A) CIVIL
24
INDEFERIDO
A alteração da forma como as informações foram expostas na alternativa não modificam o sentido da frase quando
elenca tais medidas como sendo as não estruturais. Portanto, a alternativa está de acordo com o texto.
A alternativa I é FALSA, pois o valor final é inferior a 5,81 horas. Ademais, é totalmente possível inferir pela estrutura
de sequência da frase que todos os valores se referem a minutos. Esse é um recurso amplamente utilizado na língua
ENGENHEIRO (A) CIVIL
34
INDEFERIDO
portuguesa para evitar repetir palavras múltiplas vezes, optando pela inferência do leitor à estrutura da frase. A
resposta correta é a letra C), como consta em gabarito oficial.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois o valor de cada motocicleta é dado por: (R$ 18.000 / 3) + R$ 300 [valor do
ENGENHEIRO (A) CIVIL
38
INDEFERIDO
desconto] = R$ 6.300. A afirmativa direcionava que o cálculo precisava ser feito com o valor integral, SEM o desconto
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29557

ENGENHEIRO (A) CIVIL

38

INDEFERIDO

29475

ENGENHEIRO (A) CIVIL

45

INDEFERIDO

29485

ENGENHEIRO (A) CIVIL

45

INDEFERIDO

29552

ENGENHEIRO (A) CIVIL

46

INDEFERIDO

29555

ENGENHEIRO (A) CIVIL

46

INDEFERIDO

29534

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO

4

INDEFERIDO

29547

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO

16

INDEFERIDO

29479

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO

18

INDEFERIDO

20

INDEFERIDO

24

INDEFERIDO

29803
29540

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO
ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO
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de 300 reais dado pelo vendedor no ato da venda. Se o vendedor efetuou a venda por R$ 18.000, tal valor estava
com o desconto incluído, já que a venda foi executada.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois o valor de cada motocicleta é dado por: (R$ 18.000 / 3) + R$ 300 [valor do
desconto] = R$ 6.300. A afirmativa direcionava que o cálculo precisava ser feito com o valor integral, SEM o desconto
de 300 reais dado pelo vendedor no ato da venda. Se o vendedor efetuou a venda por R$ 18.000, tal valor estava
com o desconto incluído, já que a venda foi executada.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações apresentadas em texto. Quando o texto faz
referência que "qualquer atividade deve ser realizada com acompanhamento especializado", estão restringindo que
as práticas utilizadas para alcançar o corpo perfeito precisam ser executadas sob supervisão profissional. Não existe
outra prática, no texto, que possa estar como exceção a essa obrigatoriedade. Dessa forma, a afirmativa é
VERDADEIRA de acordo com o texto.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações apresentadas em texto. Quando o texto faz
referência que "qualquer atividade deve ser realizada com acompanhamento especializado", estão restringindo que
as práticas utilizadas para alcançar o corpo perfeito precisam ser executadas sob supervisão profissional. Não existe
outra prática, no texto, que possa estar como exceção a essa obrigatoriedade. Dessa forma, a afirmativa é
VERDADEIRA de acordo com o texto.
As alternativas I e III são FALSAS, de acordo com o gabarito oficial. A alternativa II é VERDADEIRA, tanto de acordo
com o gabarito quanto com o argumento proposto em recurso.
As alternativas I e III são FALSAS, de acordo com o gabarito oficial. A alternativa II é VERDADEIRA, tanto de acordo
com o gabarito quanto com o argumento proposto em recurso. A alternativa III é FALSA, pois o texto afirma que John
Nash era introspectivo. Assim, o trecho “John Nash era extrovertido” torna a assertiva incorreta.
A alternativa II é VERDADEIRA, de acordo com a NR 24, onde lê-se integralmente "24.2.1 Todo estabelecimento deve
ser dotado de instalação sanitária constituída por bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e por
lavatório". FONTE: https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-24-atualizada-2019.pdf
A alternativa I é VERDADEIRA, de acordo com a NR 26. A utilização da palavra "recomenda" não contrapõe as
condições de obrigatoriedade da instrução. Uma lei pode ser obrigatória e ainda assim recomendar algum tipo de
procedimento ou comportamento, mesmo que o não cumprimento leve a uma penalidade. Portanto, a alternativa
está integralmente de acordo com o proposto pela NR.
A alternativa I é FALSA, porém é clara e permite que o(a) candidato(a) possa ler e julgá-la como tal. Neste caso, a
alternativa é falsa, pois a NR 35 dispõe sobre o trabalho em altura. O trecho que o recurso faz menção, alínea H 35.5.1. ("É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o
trabalho em altura") não modifica o fato de que a NR em questão não trata sobre a utilização de aterramento nas
instalações elétricas ou a garantia de uso de etiquetas com identificação visual para o lixo contaminado. Portanto, a
alternativa é FALSA.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “material permeável... peças sanitárias
instáveis”.
A alternativa I é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com a NR 24 (24.2.2.2), onde lê-se "Em
estabelecimentos com funções comerciais, administrativas ou similares, com até 10 (dez) trabalhadores, poderá ser
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29464

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO

29

INDEFERIDO

29802

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO

29

INDEFERIDO

29799

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO

30

INDEFERIDO

29460

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO

41

INDEFERIDO

29741

ENGENHEIRO (A) DO
TRABALHO

47

INDEFERIDO

29422

FISCAL AMBIENTAL

36

INDEFERIDO
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disponibilizada apenas uma instalação sanitária individual de uso comum entre os sexos desde que garantidas
condições de privacidade".
A alternativa I é VERDADEIRA, pois o cálculo de médias aritméticas é uma etapa da estatística descritiva, podendo
ser chamado de "operação estatística" como referido na alternativa. Ademais, a utilização da letra "e" na relação do
que a função faz, não traz nenhum equívoco ao entendimento da afirmativa. De fato, a função MÉDIASE faz tanto
uma operação estatística (cálculo) quanto retorna o valor da média (demonstração do resultado). Cabe, portanto, o
uso do "e". Já a alternativa II é VERDADEIRA. A questão refere-se ao tipo de categoria registrada na base de dados
oficial do MS Excel. De acordo com o Suporte do Office, a categoria da função TETO é "matemática e trigonometria".
Fonte: https://bit.ly/2SZkkU1.
O recurso contra a questão 29, do tema de informática, Conhecimentos Específicos, aplicada a cargos de Ensino
Superior foi INDEFERIDO. Especialmente em relação à contestação apresentada contra a assertiva II, é importante
pontuar que ela encontra uma confirmação na página específica da Microsoft sobre “Funções do Excel (ordem
alfabética)”, a qual compreende fórmulas do Excel para as versões: Excel do Microsoft 365, Excel do Microsoft 365
para Mac, Excel para a Web, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2019 para Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel
2016 para Mac, Excel para Mac 2011, Excel Web App e Excel Starter 2010. A descrição atribuída na referida página
oficial do fabricante do software (acessível através do link: https://bit.ly/32HH6Vb), deixa claro que a função “TETO”
(Matemática e trigonometria) “arredonda um número até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de significância mais
próximo”, sendo absolutamente equivalente à descrição da assertiva “II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza
uma operação de matemática e trigonometria e permite ao usuário arredondar um número até o inteiro mais
próximo ou o múltiplo de significância mais próximo”. A mesma página oficial do fabricante ainda descreve que a
função “TETO.MAT”, apresentada pelo (a) candidato (a) como sendo a fórmula que atende à questão (Excel 2013,
Matemática e trigonometria) “arredonda um número PARA CIMA até o inteiro mais próximo ou o múltiplo de
significância mais próximo”. Observa-se claramente a distinção na descrição do fabricante ao incluir o trecho “PARA
CIMA”.
A alternativa b) é FALSA, pois a relação entre os profissionais e os usuários é um tema recorrente em um código de
ética.
A alternativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com as informações apresentadas em texto. Quando o texto faz
referência que "qualquer atividade deve ser realizada com acompanhamento especializado", estão restringindo que
as práticas utilizadas para alcançar o corpo perfeito precisam ser executadas sob supervisão profissional. Não existe
outra prática, no texto, que possa estar como exceção a essa obrigatoriedade. Dessa forma, a afirmativa é
VERDADEIRA de acordo com o texto.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que, logo no início de seus estudos, John Nash dividiu o quarto com
um amigo, Charles Herman, com quem vai manter amizade até depois de casar-se.
A banca de professores do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso contra a questão 36, Matemática,
Conhecimentos Gerais, Nível Médio, mantendo assim o gabarito preliminar “c) Apenas duas afirmativas estão
corretas.”, ratificando o entendimento de que as assertivas I e II são verdadeiras e a III é falsa. Especificamente em
relação à assertiva I, ela está clara, correta e coerente, podendo ser realizada através de 2 raciocínios igualmente
válidos. A primeira forma de resolver o problema da assertiva é I é considerando que o percentual final de crianças
(após a saída de 40 adolescentes, número esse maior que 37, como pede a questão) é dado por: 12 / (88 - 40) = 20%.
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29487

FISIOTERAPEUTA

1

INDEFERIDO

29488

FISIOTERAPEUTA

1

INDEFERIDO

29515

FISIOTERAPEUTA

9

INDEFERIDO

29482

FISIOTERAPEUTA

10

INDEFERIDO

29493

FISIOTERAPEUTA

10

INDEFERIDO

29516

FISIOTERAPEUTA

25

INDEFERIDO

29517

FISIOTERAPEUTA

28

INDEFERIDO

29779

FISIOTERAPEUTA

28

INDEFERIDO

29805

FISIOTERAPEUTA

32

INDEFERIDO

29783

FISIOTERAPEUTA

39

INDEFERIDO

29787

FISIOTERAPEUTA

42

INDEFERIDO

29790

FISIOTERAPEUTA

43

INDEFERIDO

29558

NUTRICIONISTA

1

INDEFERIDO

29559

NUTRICIONISTA

2

INDEFERIDO
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De uma forma mais explicativa e didática, é possível, ainda, resolver a assertiva I da seguinte maneira: a assertiva
pede que as 12 crianças presentes passem a representar 20% do total de indivíduos. Ora, para que o total de crianças
represente 20%, é necessário que na sala estejam apenas 60 indivíduos (já consideradas as crianças). Logo, na sala
devem estar presentes 60 indivíduos – 12 crianças = 48 adolescentes. Para que a sala compreenda apenas 48
adolescentes, devem sair do recinto 40 dos 88 adolescentes presentes. Assim, observa-se que o número 40 atende
à restrição imposta pela questão de que “mais de 37 adolescentes” devem sair da sala e, com a saída desse
quantitativo de adolescentes, as crianças passam a representar 20%.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é verossímil afirmar que um tratamento que podem ser empregadas diversas
técnicas ser classificado como complexo.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao afirmar que a lombalgia ocorre na região inferior da coluna vertebral, não foram
empregados termos como "unicamente" ou "exclusivamente", que tornariam a assertiva falsa. Quanto à frequência,
a afirmativa não se pronunciou a respeito e, em relação ao tratamento, tratou dos casos que necessitam de um
acompanhamento específico.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois na palpação o músculo deve estar relaxado ou em posição neutra. O termo
"confortável" não expressa, exatamente, a posição adequada corretamente conceituada no enunciado.
A afirmativa II é FALSA, pois a expressão "todas as patologias que podem acometer um indivíduo" torna a afirmativa
incorreta, visto que algumas delas irão carecer do tratamento de outros profissionais.
A afirmativa II é FALSA, pois a expressão "todas as patologias que podem acometer um indivíduo" torna a afirmativa
incorreta, visto que algumas delas irão carecer do tratamento de outros profissionais.
A afirmativa I é FALSA, pois a otite se trata de uma infecção no ouvido médio, devendo ser tratada por outro
profissional de saúde, como o otorrinolaringologista.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao ajustar a frequência do ventilador no paciente, o mais importante é verificar a
resposta e o fluxo respiratório, se estão em níveis adequados.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao ajustar a frequência do ventilador no paciente, o mais importante é verificar a
resposta e o fluxo respiratório, se estão em níveis adequados.
A afirmativa II é FALSA, pois o número total de peças pode ser encontrado da seguinte forma: 1,2 m x 1,2 m = 1,44
m². Assim, temos: 50m² /1,44m² = 34,72 peças.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 20 * 16 * (0,5 m * 0,5 m) = 320 * 0,25 m² = 80 m².
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto afirma que São Paulo é o principal Estado produtor e consumidor de etanol
hidratado e com mais postos avaliados pela ANP.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto afirma que as cotações do biocombustível caíram 6 estados e ficaram
inalteradas na Paraíba na semana encerrada no sábado, dia 04/07/2020, de acordo com o levantamento da ANP,
compilado pelo AE-Taxas
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é possível incluir nas dietas pastosas as frutas cozidas e picadas, a depender
sempre da análise prévia do paciente e suas limitações de saúde.
A afirmativa d) é VERDADEIRA, pois o servidor público deve adotar o sigilo apenas em casos excepcionais. Nos demais,
a transparência deve ser regra.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29560

NUTRICIONISTA

3

INDEFERIDO

29561

NUTRICIONISTA

7

INDEFERIDO

29562

NUTRICIONISTA

10

INDEFERIDO

29563

NUTRICIONISTA

14

INDEFERIDO

29564

NUTRICIONISTA

14

INDEFERIDO

29438

ODONTÓLOGO (A)

1

INDEFERIDO

29768

ODONTÓLOGO (A)

3

INDEFERIDO

29769

ODONTÓLOGO (A)

4

INDEFERIDO

29610

ODONTÓLOGO (A)

6

INDEFERIDO

29770

ODONTÓLOGO (A)

7

INDEFERIDO

29452

ODONTÓLOGO (A)

10

INDEFERIDO

29772

ODONTÓLOGO (A)

10

INDEFERIDO

29773

ODONTÓLOGO (A)

12

INDEFERIDO

29631

ODONTÓLOGO (A)

23

INDEFERIDO

29666

ODONTÓLOGO (A)

23

INDEFERIDO

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o termo "minimizar", que significa "reduzir", foi corretamente empregado, no
sentido de que a ingestão de alimentos líquidos não demanda tantos esforços para serem digeridos como os sólidos.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao utilizar o termo "atenção especial", explicita que a maturação deverá ser
acompanhada pelo profissional.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o conceito foi corretamente empregado para definir a ferramenta de apoio de
rotina da cozinha, documento esse que deve ser completo e de fácil compreensão por todos que irão manusear a
comida.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a dieta leve é destinada a pacientes em situação de pré ou pós operatório, no caso
de alteração gastrointestinal ou dificuldades de mastigação e/ou deglutição, situações essas em que tais alimentos,
em porções específicas, são liberados.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a dieta leve é destinada a pacientes em situação de pré ou pós operatório, no caso
de alteração gastrointestinal ou dificuldades de mastigação e/ou deglutição, situações essas em que tais alimentos,
em porções específicas, são liberados.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o enunciado não afirma que obrigatoriamente o paciente deve comparecer a uma
unidade radiológica, e sim quando há a necessidade.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual de Dentística, página 36.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Texto Proteção do complexo dentinho-pulpar, página 4.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Texto Clareamento de dentes vitais e não vitais – uma visão
crítica, página 40.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho “ATENUAM doenças crônicas” torna a assertiva incorreta.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso contra a questão 10, Odontólogo (a),
Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando o gabarito preliminar de “c) A afirmativa II é verdadeira, e a I
é falsa.”. Especificamente em relação à assertiva II, ela é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Texto Neoplasias
da cavidade oral e da orofaringe, página 3, disponível em https://bit.ly/3h15ya0. A assertiva também encontra
sustentação em Rocha et al. 2006 - Neoplasias Benignas da Cavidade Oral: Estudo Epidemiológico de 21 anos (1982
a 2002), disponível em https://bit.ly/3lFyWnU.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu INDEFERIR o recurso contra a questão 10, Odontólogo (a),
Conhecimentos Específicos, Nível Superior, ratificando o gabarito preliminar de “c) A afirmativa II é verdadeira, e a I
é falsa.”. Especificamente em relação à assertiva II, ela é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Texto Neoplasias
da cavidade oral e da orofaringe, página 3, disponível em https://bit.ly/3h15ya0. A assertiva também encontra
sustentação em Rocha et al. 2006 - Neoplasias Benignas da Cavidade Oral: Estudo Epidemiológico de 21 anos (1982
a 2002), disponível em https://bit.ly/3lFyWnU.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o granuloma gravídico, apesar de ser menos frequente, também pode ocorrer na
pele.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “a prevenção de complicações respiratórias e cardiovasculares, a promoção da
independência funcional” torna a assertiva incorreta, visto que essas são atribuições de um fisioterapeuta.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “a prevenção de complicações respiratórias e cardiovasculares, a promoção da
independência funcional” torna a assertiva incorreta, visto que essas são atribuições de um fisioterapeuta.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29784

ODONTÓLOGO (A)

23

INDEFERIDO

29792

ODONTÓLOGO (A)

28

INDEFERIDO

29646

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

1

INDEFERIDO

29678

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

1

INDEFERIDO

29723

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

1

INDEFERIDO

29725

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

1

INDEFERIDO

29679

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

29680
29771
29539
29730

29454

29489
29512

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “a prevenção de complicações respiratórias e cardiovasculares, a promoção da
independência funcional” torna a assertiva incorreta, visto que essas são atribuições de um fisioterapeuta.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho “CESSARAM o crescimento... e ao sistema digestivo como um todo” torna a
assertiva incorreta.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o salário do terceiro empregado mais velho é igual a R$ 2.250,00. Se subtrairmos
a soma dos salários dos mais velhos do valor global dos salários, temos: (R$ 2.500 * 4) – (R$ 3.000 * 2) = R$ 10.000 –
R$ 6.000 = R$ 4.000, que representa a soma dos salários dos mais jovens. Em seguida, é necessário subtrair a
diferença entre os salários e dividir pelo número de empregados mais jovens para saber quanto se paga ao que ganha
menos: (R$ 4.000 – R$ 500) / 2 = R$ 1.750. Se somarmos a diferença, teremos o salário do terceiro mais velho: R$
1.750 + R$ 500 = R$ 2.250.
O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, sendo responsabilidade do (a) candidato (a)
responder às questões no tempo e nas condições disponibilizadas a todos. As características da avaliação escrita e o
tempo de resolução dela estavam previstos em edital desde a sua publicação.
O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, sendo responsabilidade do (a) candidato (a)
responder às questões no tempo e nas condições disponibilizadas a todos. As características da avaliação escrita e o
tempo de resolução dela estavam previstos em edital desde a sua publicação.
Os cartões respostas serão corrigidos em condições de sigilo e segurança e em conformidade com as regras do edital.

O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, sendo responsabilidade do (a) candidato (a)
2
INDEFERIDO responder às questões no tempo e nas condições disponibilizadas a todos. As características da avaliação escrita e o
tempo de resolução dela estavam previstos em edital desde a sua publicação.
O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, sendo responsabilidade do (a) candidato (a)
PROFESSOR (A) DE
3
INDEFERIDO responder às questões no tempo e nas condições disponibilizadas a todos. As características da avaliação escrita e o
ATIVIDADES
tempo de resolução dela estavam previstos em edital desde a sua publicação.
PROFESSOR (A) DE
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois, dividimos 60 / 4 + 8 = 60 / 12 = 5, com isso, podemos afirmar que o número de
4
INDEFERIDO
ATIVIDADES
carros importados vendidos foi de 5 x 8 = 40.
PROFESSOR (A) DE
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o cálculo para verificar a relação entre as figuras é dado por: {[(34 * 13) / (12 * 23)]
9
INDEFERIDO
ATIVIDADES
- 1} * 100 = [(442 / 276) - 1] * 100 = 60,15%.
PROFESSOR (A) DE
A questão encontra-se clara e coerente. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(34
9
INDEFERIDO
ATIVIDADES
* 13) / (12 * 23)] - 1} * 100 = [(442 / 276) - 1] * 100 = 60,15%.
A afirmativa III é verdadeira, pois o autor afirma, corretamente, se tratar de um texto informativo, visto que
PROFESSOR (A) DE
primordialmente, busca expor aos seus leitores que a dificuldade na comunicação escrita é um problema existente
11
INDEFERIDO
ATIVIDADES
no meio profissional. O anunciado também não afirma que o texto é unicamente informativo, ao não empregar
palavras como "apenas" ou "exclusivamente".
PROFESSOR (A) DE
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o termo "criadora" foi utilizado no sentido de autor, redator no texto, e, por não
11
INDEFERIDO
ATIVIDADES
empregar os verbos comumente associados à redação de um texto, foram empregadas as aspas corretamente.
A afirmativa I é FALSA pois não há, no texto, a informação apresentada. O anunciado afirma que o texto defende a
PROFESSOR (A) DE
12
INDEFERIDO flexibilização nas convenções referentes à escrita para que a mensagem obtenha sucesso a depender do públicoATIVIDADES
alvo, entretanto são abordadas a necessidade e a importância da comunicação escrita no meio profissional.
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RECURSO
29608
29490

CARGO
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

QUESTÃO

JULGAMENTO

13

INDEFERIDO

15

INDEFERIDO

29633

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

15

INDEFERIDO

29734

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

15

INDEFERIDO

29658

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

18

INDEFERIDO

19

INDEFERIDO

29432
29659
29729
29764
29513
29644
29419
29461
29484
29463

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que “recentemente, o país também lançou o satélite final de seu
próprio sistema de navegação Beidou, que fornece serviços semelhantes ao sistema GPS dos Estados Unidos”
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao texto afirmar que “caso alguma das agências perca essa janela de lançamento,
terá que esperar até 2022”, expressa a ideia de que esse é o melhor momento para ocorrer o lançamento.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que “além da missão Mars 2020 da NASA, a China também está
prestes a lançar seu primeiro rover (um tipo de veículo utilizado em missões espaciais) ao Planeta Vermelho”. O texto
utiliza a expressão "Planeta Vermelho" para se referir a Marte, o que pode ser comprovado no segundo parágrafo.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que “além da missão Mars 2020 da NASA, a China também está
prestes a lançar seu primeiro rover (um tipo de veículo utilizado em missões espaciais) ao Planeta Vermelho”. O texto
utiliza a expressão "Planeta Vermelho" para se referir a Marte, o que pode ser comprovado no segundo parágrafo.
Conforme o gabarito oficial preliminar, todas as afirmativas são FALSAS. A afirmativa I é FALSA, pois o texto afirma
que o psicólogo trata um paciente através de psicoterapia, ajudando a aliviar sintomas através de mudanças
comportamentais. Assim, o trecho “medicamentos e atividades recreativas” torna a assertiva incorreta,
caracterizando uma extrapolação. A afirmativa II é FALSA, pois o texto afirma que a psicologia é uma área de atuação
(ciência aplicada) e, também, uma área de pesquisa (ciência acadêmica). Assim, os trechos “ciência acadêmica” e
“ciência exata” tornam a assertiva incorreta. A afirmativa III é FALSA, pois o texto afirma que a psicologia se refere
ao estudo da mente, de como ela funciona e de que maneira ela afeta o comportamento humano. Assim, o trecho
“corpo humano” torna a assertiva incorreta.
A afirmativa III é FALSA, pois a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, e não o corpo.

A afirmativa III é FALSA, pois o texto afirma que a psicologia é considerada atualmente como a ciência que estuda a
“mente” e o comportamento humano. Assim, o trecho “corpo humano” torna a assertiva incorreta.
A afirmativa III é FALSA, pois o texto afirma que a psicologia é considerada atualmente como a ciência que estuda a
19
INDEFERIDO
“mente” e o comportamento humano. Assim, o trecho “corpo humano” torna a assertiva incorreta.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o texto afirma que, "nos mais diversos cenários, desde os centros de pesquisa
PROFESSOR (A) DE
20
INDEFERIDO científica até os serviços de saúde mental, a “compreensão do comportamento” é a tarefa dos psicólogos, de acordo
ATIVIDADES
com a APA".
PROFESSOR (A) DE
A alternativa A afirma que as afirmativas I e II são VERDADEIRAS, e não falsas, conforme aponta o recurso apresentado
22
INDEFERIDO
ATIVIDADES
pelo candidato.
PROFESSOR (A) DE
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 2º da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
22
INDEFERIDO
ATIVIDADES
Adolescente).
PROFESSOR (A) DE
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da
23
INDEFERIDO
ATIVIDADES
banca.
PROFESSOR (A) DE
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a alternativa não questiona o ponto de um autor em específico, mas sim o resultado
24
INDEFERIDO
ATIVIDADES
de uma série de pesquisas existentes concernentes ao desenvolvimento infantil.
PROFESSOR (A) DE
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a alternativa não questiona o ponto de um autor em específico, mas sim o resultado
24
INDEFERIDO
ATIVIDADES
de uma série de pesquisas existentes concernentes ao desenvolvimento infantil.
PROFESSOR (A) DE
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
26
DEFERIDO
ATIVIDADES
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
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INDEFERIDO

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29509

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

29514

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

29602

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

29628

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29637

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

29638

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

29665

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

29735

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29763

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

29765

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

26

DEFERIDO

28

INDEFERIDO

31

INDEFERIDO

33

INDEFERIDO

29451
29472
29467

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

29603

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

36

INDEFERIDO

29664

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

40

INDEFERIDO

29696

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

42

INDEFERIDO

29594

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

45

INDEFERIDO

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 26, Professor
(a) de Atividades, Conhecimentos Específicos, Nível Médio, alterando o gabarito para “b) Apenas uma afirmativa está
correta.”, na qual as assertivas I e III são falsas e a II é verdadeira. Especificamente em relação à assertiva III, ela é
FALSA, pois o trecho “até os 2 anos” a torna incorreta. Esse entendimento é confirmado através de diversas
bibliografias e citações, tais como: “Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos)”, disponível em
https://bit.ly/2H5l4o9; “sensório-motor e projetivo — 1 a 3 anos”, disponível em https://bit.ly/316rUki; WALLON,
Henri. Do Acto ao Pensamento: ensaio de psicologia comparada. Lisboa: Moraes Editores, 1942; WALLON, Henri.
Psicologia e Educação da Criança. Lisboa: Veiga, 1979; WALLON, Henri. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa:
Edições 70, 1995.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de o autor afirmar que o desenvolvimento se inicia pelo estágio impulsivoemocional, destaca aspectos relevantes na vida intrauterina que terão relevância durante o crescimento da criança.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital: Aspectos psicológicos da educação.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a alternativa não questiona o ponto de um autor em específico, mas sim o
resultado de uma série de pesquisas existentes concernentes ao desenvolvimento infantil.
A questão encontra-se clara e coerente. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o teor da assertiva está de acordo com o
texto da questão, que assim dispõe: "Algumas formas de aprimorar o ambiente educacional para uma criança com
TEA incluem: (...) 2. A opção por dividir as atividades, exercícios e tarefas em partes: em vez de pedir que o aluno
faça, por exemplo, cinco operações matemáticas ou escreva dez frases de uma vez, sugira primeiro que ele comece
com duas ou três".
A afirmativa III é FALSA, pois os seguintes trechos tornam a assertiva incorreta: “informações disponíveis sobre o
habitat e a forma de reprodução”.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o teor da assertiva está de acordo com o texto da questão, que assim dispõe:
"Existem muitas formas de classificar os seres vivos, além da que permite determiná-los agrupando-os em espécies.
Podem ser utilizadas dependendo do estudo em que essa classificação seja necessária". A utilização da palavra
categorizar não prejudicou a compreensão da questão.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o teor da assertiva está de acordo com o texto da questão, que assim dispõe:
"Para viabilizar os projetos e as necessidades diárias da instituição, é necessária também uma gestão financeira que
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possa organizar e disponibilizar os recursos e manter as contas equilibradas". Para se referir a escola, o texto utiliza
tanto o termo "instituição" quanto "instituição educacional".
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o teor da assertiva está de acordo com o texto da questão, que assim dispõe:
"Assim, é importante motivar a formação dos professores para que possam manter-se atualizados com habilidades
e interesses em consonância com os propósitos da instituição educacional onde atuam". A expressão "instituição
escolar" foi utilizada como sinônimo de "instituição educacional", não acarretando qualquer prejuízo à compreensão
do texto e da questão.
O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, sendo responsabilidade do (a) candidato (a)
responder às questões no tempo e nas condições disponibilizadas a todos. As características da avaliação escrita e o
tempo de resolução dela estavam previstos em edital desde a sua publicação.
O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, sendo responsabilidade do (a) candidato (a)
responder às questões no tempo e nas condições disponibilizadas a todos. As características da avaliação escrita e o
tempo de resolução dela estavam previstos em edital desde a sua publicação.

RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29597

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

46

INDEFERIDO

29449

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

n/i

INDEFERIDO

29652

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES

n/i

INDEFERIDO

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.

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.

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.

n/i

DEFERIDO

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

3

INDEFERIDO

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois do total (R$ 840), foram gastos 1/4 + 2/5 + 3/10 = 19/20, restando 1/20. Assim,
840 / 20 = 42.

4

INDEFERIDO

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

22

INDEFERIDO

As respostas da prova objetiva devem ser marcadas no cartão resposta.

29415
29418
29426
29476
29641
29693
29728
29677
29600
29416
29675

29456

PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
ATIVIDADES
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cabe ao professor de educação física buscar eliminar barreiras e obstáculos, de
modo a tornar possível as atividades da educação física adaptada.
A afirmativa III é FALSA, pois ao afirmar que o uso de aparelhos mecânicos sempre facilita e beneficia o bom
PROFESSOR (A) DE
desenvolvimento
29
INDEFERIDO
EDUCAÇÃO FÍSICA
das atividades para os alunos com deficiência, a assertiva afirma que haverá o benefício em todas as situações, pelo
emprego da palavra "sempre", entretanto o mesmo não se confirma na realidade pois há exceções.
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INDEFERIDO

RECURSO
29722
29774
29791

29785

29798
29510
29645

CARGO
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

QUESTÃO

JULGAMENTO

29

INDEFERIDO

29

INDEFERIDO

29

INDEFERIDO

31

INDEFERIDO

42

INDEFERIDO

44

INDEFERIDO

11

INDEFERIDO

29648

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

17

INDEFERIDO

29649

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

26

INDEFERIDO

29639

29650

29726
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JUSTIFICATIVA
A afirmativa III é FALSA, pois às vezes é possível que o uso de aparelhos dificulte ou impeça um bom desenvolvimento
das atividades.
A afirmativa III é FALSA, pois às vezes é possível que o uso de aparelhos dificulte ou impeça um bom desenvolvimento
das atividades.
A afirmativa III é FALSA, pois às vezes é possível que o uso de aparelhos dificulte ou impeça um bom desenvolvimento
das atividades.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois Educação Física Adaptada é a terminologia utilizada para a disciplina que abarca
informações sobre educação física para pessoas com deficiência, caracteriza-se por adequar metodologicamente um
conjunto de atividades ou tarefas que envolvam diferentes estímulos, adaptando as capacidades e limitações do
aluno com deficiência.
A afirmativa II é FALSA, pois os seguintes trechos tornam a assertiva incorreta: “em detrimento das relações entre os
conhecimentos e a cultura corporal”.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a supressão da frase " hegemônica ainda hoje em nossas escolas" não torna a
afirmativa assertiva falsa, visto que funciona apenas como um complemento para a ideia principal exposta.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto afirma que a Selic passou de 14,25% para 2,25% ao ano. Assim, o trecho “ao mês”
torna a assertiva incorreta.
A afirmativa III é FALSA, pois o texto afirma que o primeiro estudioso a falar sobre a dificuldade de aprendizagem foi
Ponce de León, na Espanha. Assim, o trecho “crianças com necessidades especiais foi o francês” torna a assertiva
incorreta.
A afirmativa III é FALSA, pois essa função está mais relacionada com outras ciências, como a biologia.

A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 27 da prova
de Professor (a) - Geografia, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, retificando o gabarito, o qual passa a ser “b)
PROFESSOR (A) DE
Apenas uma afirmativa está correta.”, e reconhecendo que as assertivas I e III são falsas, ao passo em que apenas a
27
DEFERIDO
GEOGRAFIA
assertiva II é verdadeira. Especificamente em relação ao recurso interposto contra a assertiva III, ele foi acolhido pela
banca e a assertiva foi considerada falsa pois leva o candidato a entender que a Mata Atlântica é um exemplo de
floresta equatorial.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 27 da prova
de Professor (a) - Geografia, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, retificando o gabarito, o qual passa a ser “b)
PROFESSOR (A) DE
Apenas uma afirmativa está correta.”, e reconhecendo que as assertivas I e III são falsas, ao passo em que apenas a
27
DEFERIDO
GEOGRAFIA
assertiva II é verdadeira. Especificamente em relação ao recurso interposto contra a assertiva III, ele foi acolhido pela
banca e a assertiva foi considerada falsa pois leva o candidato a entender que a Mata Atlântica é um exemplo de
floresta equatorial.
A banca de especialistas do Instituto ADM&TEC decidiu DEFERIR o recurso interposto contra a questão 27 da prova
de Professor (a) - Geografia, Conhecimentos Específicos, Nível Superior, retificando o gabarito, o qual passa a ser “b)
PROFESSOR (A) DE
Apenas uma afirmativa está correta.”, e reconhecendo que as assertivas I e III são falsas, ao passo em que apenas a
27
DEFERIDO
GEOGRAFIA
assertiva II é verdadeira. Especificamente em relação ao recurso interposto contra a assertiva III, ele foi acolhido pela
banca e a assertiva foi considerada falsa pois leva o candidato a entender que a Mata Atlântica é um exemplo de
floresta equatorial.
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RECURSO
29622
29651
29682

CARGO
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA
PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

QUESTÃO

JULGAMENTO

27

INDEFERIDO

28

INDEFERIDO

29

INDEFERIDO

29642

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

30

INDEFERIDO

29683

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

30

INDEFERIDO

29653

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

31

INDEFERIDO

29654

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

32

INDEFERIDO

29640

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

49

INDEFERIDO

29655

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

49

INDEFERIDO

29656

PROFESSOR (A) DE
GEOGRAFIA

50

INDEFERIDO

29674

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

20

INDEFERIDO

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
A afirmativa II é VERDADEIRA. A assertiva apenas apresenta uma média da variação de temperaturas que pode
ocorrer na caatinga.
A afirmativa I é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “homogêneos em toda a sua extensão”.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “reduzindo a fertilidade da região por
remover e lavar os nutrientes do solo”. A época de cheias contribui para renovar e fertilizar a região.
A afirmativa II é VERDADEIRA. Sistemas de raízes mais superficiais são característicos em locais com pouca
disponibilidade hídrica e solos pedregosos, comuns na Caatinga. Costa et al. 2014 indicaram que a maior parte da
biomassa de raízes é concentrada na camada até 40 cm da superfície do solo, principalmente em solos pedregosos
como é a maior parte da Caatinga (conhecidos como solos do cristalino). FONTE: Costa, T. L., Sampaio, E. V., Sales,
M. F., Accioly, L. J., Althoff, T. D., Pareyn, F. G., ... & Menezes, R. S. (2014). Root and shoot biomasses in the tropical
dry forest of semi-arid Northeast Brazil. Plant and soil, 378(1-2), 113-123.
A afirmativa II é VERDADEIRA. Sistemas de raízes mais superficiais são característicos em locais com pouca
disponibilidade hídrica e solos pedregosos, comuns na Caatinga. Costa et al. 2014 indicaram que a maior parte da
biomassa de raízes é concentrada na camada até 40 cm da superfície do solo, principalmente em solos pedregosos
como é a maior parte da Caatinga (conhecidos como solos do cristalino). FONTE: Costa, T. L., Sampaio, E. V., Sales,
M. F., Accioly, L. J., Althoff, T. D., Pareyn, F. G., ... & Menezes, R. S. (2014). Root and shoot biomasses in the tropical
dry forest of semi-arid Northeast Brazil. Plant and soil, 378(1-2), 113-123.
Conforme gabarito oficial preliminar, a resposta da questão é a letra c) Apenas duas afirmativas estão corretas. As
afirmativas I e II são VERDADEIRAS, e a afirmativa III é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta:
“predominantemente no topo das colinas... (a partir de março), o nível de água dos rios é reduzido”.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “seca intensa entre os meses de maio e
dezembro... ricos em chapadões e serras”.
A questão encontra-se clara e coerente. A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho
do texto: "A curto prazo, as mudanças nos preços relativos, às vezes obscurecidas pela inflação, têm o efeito de
estimular aqueles setores com relação de preços favoráveis. Evidências são abundantes a este respeito, quer sob a
forma da curva de Phillips para a economia como um todo, quer sob a forma de modelos de resposta da produção,
ou de utilização de fatores com respeito a mudanças nos preços."
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “ocorrem de acordo com um padrão
facilmente identificável”.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho do texto: "É de consenso geral que os
aumentos nos preços reais, quer deflacionados pelas expectativas, quer pelos custos de produção, têm efeitos
positivos, pelo menos a curto prazo, na oferta e nas decisões de produção."
Conforme gabarito oficial preliminar, a resposta da questão é a letra B) Apenas uma afirmativa está correta. A
afirmativa II é VERDADEIRA. A afirmativa I é FALSA, pois o texto afirma que, na escola, as turmas com números
pequenos de alunos são relevantes para o desenvolvimento cognitivo satisfatório dos alunos. Assim, o trecho “é a
principal forma de tolher o desenvolvimento cognitivo dos alunos” torna a assertiva incorreta. A afirmativa III é FALSA,
pois o texto afirma que o primeiro estudioso a falar sobre a dificuldade de aprendizagem foi Ponce de León, na
Espanha. Assim, o trecho “crianças com necessidades especiais foi o francês” torna a assertiva incorreta.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29433

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

27

INDEFERIDO

29684

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

27

INDEFERIDO

29445

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

29

INDEFERIDO

29676

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

29

INDEFERIDO

29672

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

36

INDEFERIDO

29671

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

48

INDEFERIDO

29453

PROFESSOR (A) DE INGLÊS
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

n/i

INDEFERIDO

1

INDEFERIDO

3

INDEFERIDO

29601
29420

29455

29462
29441
29519
29604
29800
29801
29466
29605

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA
PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

11

INDEFERIDO

13

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

14

INDEFERIDO

31

INDEFERIDO

45

INDEFERIDO
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A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a ideia de "Estou indo" é expressa por "I'm leaving", entretanto quando se
acrescenta o "for" antes de "leaving", a ideia da frase se altera, para demonstrar que alguém é favorável àquilo.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a ideia de "Estou indo" é expressa por "I'm leaving", entretanto quando se
acrescenta o "for" antes de "leaving", a ideia da frase se altera, para demonstrar que alguém é favorável àquilo.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois dentre as traduções possíveis para "how is this?", "o que significa isto?" é uma
possibilidade.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois dentre as traduções possíveis para "how is this?", "o que significa isto?" é uma
possibilidade.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois dentre as traduções possíveis para a expressão “as it is”, "de qualquer maneira" é
uma possibilidade.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “a cultura da língua inglesa”.
As provas objetivas foram realizadas nas condições estabelecidas no edital do concurso.
A afirmativa II é FALSA, pois o trecho seguinte torna a assertiva incorreta: “quaisquer fenômenos físicos ou
psicológicos”.
As respostas da prova objetiva devem ser marcadas no cartão resposta.
A afirmativa II é FALSA, pois o enunciado afirma que será feito uma moldura para o losango a ser criado do piso
retangular previamente existente. Se os lados desse retângulo são de 6 e 8 metros, o losango terá como catetos 3 e
4 metros. Hipotenusa: X²=3²+4². Hipotenusa = 5 metros. Logo, o perímetro do losango é 20 metros, é a moldura
custará R$ 20,00 x 20 = R$ 400,00.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o enunciado também cita 5 notas de R$ 2,00, que, somadas às demais cédulas,
totalizarão a mesma quantidade que Ana anteriormente possuía.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a taxa de juros se dá pela fórmula i = {[R$ 1.500 / (R$ 1.800 – R$ 400)] – 1} / 2 =
0,035 ou 3,5%.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a taxa de juros se dá pela fórmula i = {[R$ 1.500 / (R$ 1.800 – R$ 400)] – 1} / 2 =
0,035 ou 3,5%.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a taxa de juros é dada por: i = {[R$ 1.500 / (R$ 1.800 – R$ 400)] – 1} / 2 = 0,035 ou
3,5%.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a taxa de juros é dada por: i = {[R$ 1.500 / (R$ 1.800 – R$ 400)] – 1} / 2 = 0,035 ou
3,5%.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a taxa de juros é dada por: i = {[R$ 1.500 / (R$ 1.800 – R$ 400)] – 1} / 2 = 0,035 ou
3,5%.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o enunciado solicita que sejam consideradas, exclusivamente, as informações
apresentadas. Logo, R$ 5.788 – (11% + 8% + 17%) = R$ 5.788 – (R$ 636,68 + R$ 463,04 + R$ 983,96) = R$ 3.704,32.
A afirmativa II é FALSA, pois o texto afirma que a Selic passou de 14,25% para 2,25% ao ano. Assim, o trecho “ao mês”
torna a assertiva incorreta.
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RECURSO

CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29566

PROFESSOR (A) DE
MATEMÁTICA

48

INDEFERIDO

4

INDEFERIDO

23

INDEFERIDO

23

INDEFERIDO

23

INDEFERIDO

31

INDEFERIDO

29448
29442
29732
29766
29599

PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊS
PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊS

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois ao afirmar que essas crianças eram objeto de preocupação, o emprego do verbo
"eram" apenas denota que tal fato ocorria anteriormente na história, não tendo sido utilizado o emprego de
expressões como "sempre" ou "desde o início", portanto, não tornando a assertiva falsa.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Área.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois, conceitualmente, tanto pronomes como advérbios estão englobados na
pronominalização, e podem substituir palavras expressas anteriormente no texto de forma não repetitiva.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois, conceitualmente, tanto pronomes como advérbios estão englobados na
pronominalização, e podem substituir palavras expressas anteriormente no texto de forma não repetitiva.
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois, conceitualmente, tanto pronomes como advérbios estão englobados na
pronominalização, e podem substituir palavras expressas anteriormente no texto de forma não repetitiva.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A
expressão "entre outros" foi utilizada para deixar claro que há mais princípios no mencionado artigo da LDB.
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a ideia expressa no enunciado está condizente com o texto. Nos primeiros
parágrafos o autor afirma que diferentes textos são aliados de uma estratégia que prioriza e leitura e escrita, e que
o professor deve encontrar na multiplicidade de textos existentes pontos de interesse nos alunos e fomentar isso.
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Área.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o enunciado refere-se ao aumento do etanol hidratado no período relativo à
semana encerrada no sábado (04/07/2020), em comparação com a semana anterior (encerrada no sábado, dia
27/06/2020), ideia essa expressa no texto, tornando a afirmativa correta.
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o enunciado refere-se ao aumento do etanol hidratado no período relativo à
semana encerrada no sábado
A afirmativa I é FALSA, pois no texto não é expressa a ideia de que sintomas são aliviados através de "mudanças
comportamentais, medicamentos e atividades recreativas". A afirmativa III é FALSA, pois o texto afirma como o
estudo da mente interfere no comportamento humano, e não o corpo, como dispõe a afirmativa.

29569

PROFESSOR (A) DE
PORTUGUÊS

38

INDEFERIDO

29583

PSICÓLOGO (A)

38

INDEFERIDO

29436

PSICÓLOGO (A)

47

INDEFERIDO

29574

PSICÓLOGO (A)

47

INDEFERIDO

29421

TÉCNICO (A) EM
ENFERMAGEM

50

INDEFERIDO

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.

n/i

DEFERIDO

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

n/i

INDEFERIDO

n/i

DEFERIDO

33

INDEFERIDO

29473
29681
29431
29439
29670
29529

TÉCNICO (A) EM
ENFERMAGEM
TÉCNICO (A) EM
ENFERMAGEM
TÉCNICO (A) EM
ENFERMAGEM
TÉCNICO (A) EM
ENFERMAGEM
TÉCNICO (A) EM
ENFERMAGEM
TÉCNICO (A) EM
INFORMÁTICA

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso por parte da
banca.
Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
A afirmativa II é VERDADEIRA. A resolução da questão é possível pela substituição do valor do terceiro vencedor pela
incógnita X, do segundo vencedor por X+100 e do primeiro vencedor por [(x+100)-300], sendo necessário realizar a
subtração de 300, e não adição, como apontado no recurso, conforme o enunciado da alternativa, ficando: [(X+100)-
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CARGO

QUESTÃO

JULGAMENTO

29530

TÉCNICO (A) EM
INFORMÁTICA

33

INDEFERIDO

29776

TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA

n/i

INDEFERIDO

Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC
JUSTIFICATIVA
300]+(X+100)+X=5000. Logo, X=1700. O 3º vencedor recebeu R$ 1700,00 do prêmio, e o 1º e o 2º receberam R$
1.500,00 e R$ 1.800, respectivamente.
A afirmativa II é VERDADEIRA. A resolução da questão é possível pela substituição do valor do terceiro vencedor pela
incógnita X, do segundo vencedor por X+100 e do primeiro vencedor por [(x+100)-300], sendo necessário realizar a
subtração de 300, e não adição, como apontado no recurso, conforme o enunciado da alternativa, ficando: [(X+100)300]+(X+100)+X=5000. Logo, X=1700. O 3º vencedor recebeu R$ 1700,00 do prêmio, e o 1º e o 2º receberam R$
1.500,00 e R$ 1.800, respectivamente.
A prova continha questões claras e coerentes, abordando os temas previstos em edital.
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