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RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
DOS RECURSOS DEFERIDOS 
 
Após analisar os recursos submetidos a esta banca, o Instituto ADM&TEC decidiu alterar os gabaritos das seguintes questões e provas, conforme 
descrito a seguir: 

• Questão 16 passou a ser letra d) na prova de TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 
• Questão 16 passou a ser letra d) na prova de TÉCNICO EM RADIOLOGIA. 
• Questão 16 passou a ser letra d) na prova de TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS. 
• Questão 16 passou a ser letra d) na prova de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
• Questão 5 passou a ser letra d) na prova de AUXILIAR DE FARMÁCIA. 
• Questão 10 passou a ser letra b) na prova de PROFESSOR GEOGRAFIA. 
• Questão 12 passou a ser letra a) na prova de FISIOTERAPEUTA. 

 
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

8295 AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE (COHAB) N/I INDEFERIDO 

A aplicação das provas objetivas atendeu ao disposto no edital do concurso e seguiu 
rigorosamente os procedimentos padronizados deste Instituto, não havendo ilegalidade 
ou irregularidade na aplicação. A aplicação de provas de cargos distintos na mesma 
sala obedece à regra de distribuição dos candidatos adotada por este instituto e 
amplamente utilizada em concursos públicos de um modo geral, além de atender às 
especificações contratuais da prefeitura demandante. 

8198 ANALISTA DE TURISMO 2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois no Ciclo PDCA, a fase de controle (check, ou checar) refere-
se a monitorar e medir os processos e produtos em relação às políticas, aos objetivos e 
aos requisitos estabelecidos e relatar os resultados. 

8156 ANALISTA DE TURISMO 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a correta definição da gestão do escopo. 
O “trabalho exigido” mencionado pelo (a) candidato (a) tem o mesmo sentido do 
trabalho necessário, pois se exige aquilo que é necessário para realização de um projeto. 
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RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

8275 ASSISTENTE SOCIAL 2 INDEFERIDO 
A prova continha questões claras e coerentes, abordando tema previsto em edital: 
BASES PROFISSIONAIS DO SERVIÇO PÚBLICO. 14. Reciclagem e preservação 
ambiental. 

8375 ASSISTENTE SOCIAL 9 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

8239 AUXILIAR DE 
FARMÁCIA 5 DEFERIDO Recurso deferido tendo em vista o erro ortográfico na palavra gene.  

8161 AUXILIAR DE 
FARMÁCIA 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois 27/0,05=540.  

8157 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 15 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois retirar objetos estranhos também mantém limpo o 

ambiente de trabalho. 

8207 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 

resposta do recurso por parte da banca. 

8293 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 6 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma 
vez que a questão 6 da prova do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais não trata sobre o 
exposto pelo candidato. 

8340 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 10 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 

resposta do recurso por parte da banca. 

8154 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 11 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o auxiliar DEVE realizar todas as funções descritas. 

8158 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 11 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 

resposta do recurso por parte da banca. 

8205 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 12 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta técnica eficaz para limpeza de 

equipamentos e mobiliário, sem excluir outras possíveis técnicas. 

8234 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois informa que a desinfecção para pisos e/ou paredes 
contaminados com matéria orgânica INCLUI retirar o excesso de resíduos 
contaminados com papel toalha. Logo, a assertiva deixa claro que há outras ações a 
serem feitas para concluir a desinfecção. 

8241 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois informa que a desinfecção para pisos e/ou paredes 
contaminados com matéria orgânica INCLUI retirar o excesso de resíduos 
contaminados com papel toalha. Logo, a assertiva deixa claro que há outras ações a 
serem feitas para concluir a desinfecção. 

8282 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois quando contaminadas, as luvas devem ser retiradas com 

técnica própria para evitar que as mãos limpas toquem na parte externa. 
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RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

8289 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois quando contaminadas, as luvas devem ser retiradas com 

técnica própria para evitar que as mãos limpas toquem na parte externa. 

8312 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois quando contaminadas, as luvas devem ser retiradas com 

técnica própria para evitar que as mãos limpas toquem na parte externa. 

8291 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 15 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o servidor público NÃO deve eximir-se de informar aos 

cidadãos quais são os órgãos que devem ser acionados diante de alguma demanda. 

8236 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 18 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme inciso XV, alínea p) do Decreto Nº 1.171/94 

(Código de Ética). 

8243 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 18 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme inciso XV, alínea p) do Decreto Nº 1.171/94 

(Código de Ética). 

8269 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 18 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme inciso XV, alínea p) do Decreto Nº 1.171/94 

(Código de Ética). 

8180 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 

8228 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 

8240 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois realizar ações de coleta e registro das informações 
fornecidas pelos cidadãos é uma atitude que está de acordo ao princípio de legalidade 
no serviço público. 

8244 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois realizar ações de coleta e registro das informações 
fornecidas pelos cidadãos é uma atitude que está de acordo ao princípio de legalidade 
no serviço público. 

8272 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 

8300 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 

8301 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 
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RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

8373 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 

8231 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 21 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois 31/0,1=310. 

8246 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 26 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a palavra “mode” funciona como um elemento conector 

(preposição ou conjunção) - Não se anime para eu ir/que eu não vou. 

8259 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 26 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a palavra “mode” funciona como um elemento conector 

(preposição ou conjunção) - Não se anime para eu ir/que eu não vou. 

8250 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 27 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o conectivo tem valor semântico de explicação. 

8260 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 27 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o conectivo tem valor semântico de explicação. 

8254 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 29 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz traços de injunção. A afirmativa não trata 

de tipologia textual especificamente. 

8261 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 29 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz traços de injunção. A afirmativa não trata 

de tipologia textual especificamente. 

8299 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 29 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz traços de injunção. A afirmativa não trata 

de tipologia textual especificamente. 

8288 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS N/I INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois quando contaminadas, as luvas devem ser retiradas com 

técnica própria para evitar que as mãos limpas toquem na parte externa. 

8317 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 2 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao determinar o prazo de uma atividade, o servidor 

deverá considerar as alternativas para conclusão dos trabalhos e os riscos . 

8365 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 10 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 

resposta do recurso por parte da banca. 

8280 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta a etapa de planejamento do ciclo PDCA, 
estabelecendo que dentro dessa etapa é necessário primeiro observar o problema a ser 
resolvido, analisar o fenômeno e descobrir as causas do problema, e em seguida 
estabelecer as metas e as formas de alcançá-las. 

8199 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois NÃO identifica entre as possíveis causas qual é a causa 

principal do problema. 

8283 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois NÃO identifica entre as possíveis causas qual é a causa 

principal do problema. 
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RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

8318 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível planejar a organização do ambiente de 
trabalho de modo a limitar e controlar os locais onde a sujeira é gerada, onde é coletada 
e para onde é destinada. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o registro escrito do 
planejamento antecipado auxilia o servidor a realizá-lo adequadamente. 

8200 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 20 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

8274 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois 27/0,05=540. 

8230 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa III encontra-se clara e coerente e é VERDADEIRA, pois a expressão retifica 
uma ideia anterior. Logo, contribui para a sequência do texto e tem um caráter coesivo. 
A assertiva 

8331 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a autora afirma que o conceito de coesão, de uma forma 
geral, aplica-se aos dispositivos utilizados pelas pessoas para ligar e pôr em relação os 
diversos segmentos com que pretendem construir suas unidades de comunicação. Ou 
seja, não se refere ao fenômeno restringindo-o à modalidade escrita. 

8311 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, apesar de não se fazer unicamente de palavras, 
segundo a autora, um dos estatutos do texto é a organização de sua superfície através 
das palavras. 

8313 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 29 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a autora afirma que um texto não se faz unicamente 

com palavras, pois ele requer mais que o aparato linguístico. 

8284 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a oração em destaque é a principal e a seguinte é a 

subordinada substantiva (que um texto se faz também com palavras). 

8324 AUXILIAR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o pronome tem função sintática de objeto direto (as 
palavras assumem a/uma sequência). A afirmativa II é FALSA, pois a oração em 
destaque é a principal e a seguinte é a subordinada substantiva (que um texto se faz 
também com palavras). A afirmativa III é VERDADEIRA, pois os pronomes relativos em 
questão retomam termos que os precedem. 

8162 AUXILIAR TRIBUTÁRIO 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois 27/0,05=540. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 20.500 / 
31.500 = 0,65 ou 65%. A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 6 + 12 = 18m². 

8204 BIOMÉDICO 8 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 18, VIII da Lei Nº 8.080/90. 

8359 ENFERMEIRO 2 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 19-I, §3º da Lei Nº 8.080/90 (lei 
orgânica da saúde). 
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RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

8361 ENFERMEIRO 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o primeiro e o terceiro versos revelam certa 
melancolia diante do evento (indesejada das gentes, refere-se a um momento de luto, 
por exemplo). 

8334 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no processo de reciclagem há a transformação do 
material em outro produto, diferentemente da reutilização que consiste em utilizar 
determinado material com outra função. 

8155 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são características da raça Belgian Blue: originária 
da Bélgica, é uma raça de grande porte e musculatura dupla, apresentando precocidade 
de crescimento, e bom rendimento de carcaça. Alto risco de partos com distocia, sendo 
recomendada para cruzamentos com vacas adultas, em sistema terminal. 

8187 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são características da raça Belgian Blue: originária 
da Bélgica, é uma raça de grande porte e musculatura dupla, apresentando precocidade 
de crescimento, e bom rendimento de carcaça. Alto risco de partos com distocia, sendo 
recomendada para cruzamentos com vacas adultas, em sistema terminal. 

8285 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois são características da raça Belgian Blue: originária 
da Bélgica, é uma raça de grande porte e musculatura dupla, apresentando precocidade 
de crescimento, e bom rendimento de carcaça. Alto risco de partos com distocia, sendo 
recomendada para cruzamentos com vacas adultas, em sistema terminal. 

8330 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, e deve ser interpretada de acordo com os ditames legais, 
devendo o servidor fazer tudo que está ao seu alcance, dentro de suas competências 
funcionais, para aprimorar a qualidade do serviço público. 

8166 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o primeiro e o terceiro versos revelam certa 
melancolia diante do evento (indesejada das gentes, refere-se a um momento de luto, 
por exemplo). 

8188 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o primeiro e o terceiro versos revelam certa 
melancolia diante do evento (indesejada das gentes, refere-se a um momento de luto, 
por exemplo). 

8222 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o primeiro e o terceiro versos revelam certa 
melancolia diante do evento (indesejada das gentes, refere-se a um momento de luto, 
por exemplo). 

8332 ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 29 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois não há conectivo ligando as orações. 

8177 ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 25 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 4% de R$ 424.000,00 é igual a R$ 16.960,00. Assim, 

o montante é R$ 440.960,00. 
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RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

8201 FARMACÊUTICO 9 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o Art. 6º, parágrafo único, I, c) da 
PORTARIA Nº 1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009 do Ministério da Saúde. 

8202 FARMACÊUTICO 10 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o Art. 6º, parágrafo único, I, c) da 
PORTARIA Nº 1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009 do Ministério da Saúde. 

8210 FARMACÊUTICO 12 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o efeito colateral é um efeito diferente daquele 
considerado como PRINCIPAL por um fármaco. 

8211 FARMACÊUTICO 12 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o efeito colateral é um efeito diferente daquele 
considerado como PRINCIPAL por um fármaco. 

8316 FARMACÊUTICO 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o efeito colateral é um efeito diferente daquele 
considerado como PRINCIPAL por um fármaco. Os efeitos colaterais são imprevisíveis 
porque podem variar de acordo com o organismo, tanto com relação a existência ou 
não, quanto com relação às formas de se manifestar. 

8209 FARMACÊUTICO 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema especificado em edital. No 
texto da assertiva, o termo questionado pelo candidato tem o sentido de "faculdade de 
conter em si", sendo correto no contexto da mesma. 

8314 FARMACÊUTICO 14 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema especificado em edital. No 
texto da assertiva, o termo questionado pelo candidato tem o sentido de "faculdade de 
conter em si", sendo correto no contexto da mesma. 

8327 FISIOTERAPEUTA 12 DEFERIDO De fato, as vértebras cervicais diferenciam das demais vértebras por possuírem um 
forame no processo transverso, portanto a assertiva II é VERDADEIRA. 

8388 FISIOTERAPEUTA 12 DEFERIDO De fato, as vértebras cervicais diferenciam das demais vértebras por possuírem um 
forame no processo transverso, portanto a assertiva II é VERDADEIRA. 

8389 FISIOTERAPEUTA 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com a bibliografia (Cinesiologia. JOANA PAULA 
PORTELA. 1ª EDIÇÃO. Sobral/2016. INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada. 
Página 35). 

8203 GARI 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 
resposta do recurso por parte da banca. 

8227 GARI N/I INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 
resposta do recurso por parte da banca. 

8169 GUARDA MUNICIPAL 3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois convocar reuniões apenas quando necessário visa 
concretizar o princípio da objetividade que deve ser seguido pelo servidor público que 
quer gerenciar bem o seu tempo. A assertiva trata dos temas 7 e 10 do edital 
(gerenciamento do tempo; cronogramas). 
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RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

8172 GUARDA MUNICIPAL 3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois convocar reuniões apenas quando necessário visa 
concretizar o princípio da objetividade que deve ser seguido pelo servidor público que 
quer gerenciar bem o seu tempo. A assertiva trata dos temas 7 e 10 do edital 
(gerenciamento do tempo; cronogramas). 

8263 GUARDA MUNICIPAL 3 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA. A assertiva não se refere ao método scrum. 

8267 GUARDA MUNICIPAL 3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois convocar reuniões apenas quando necessário visa 
concretizar o princípio da objetividade que deve ser seguido pelo servidor público que 
quer gerenciar bem o seu tempo. A assertiva trata dos temas 7 e 10 do edital 
(gerenciamento do tempo; cronogramas). 

8171 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, baseado no que preceitua o art. 5º. XVIII da CF/88. A 
assertiva não restringe o tipo de autorização, apenas mencionando 
exemplificativamente a desnecessidade de uma autorização municipal, e ressaltando 
ao fim a vedação à interferência estatal. 

8173 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, baseado no que preceitua o art. 5º. XVIII da CF/88. A 
assertiva não restringe o tipo de autorização, apenas mencionando 
exemplificativamente a desnecessidade de uma autorização municipal, e ressaltando 
ao fim a vedação à interferência estatal. 

8383 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, baseado no que preceitua o art. 5º. XVIII da CF/88. A 
assertiva não restringe o tipo de autorização, apenas mencionando 
exemplificativamente a desnecessidade de uma autorização municipal, e ressaltando 
ao fim a vedação à interferência estatal. 

8384 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, baseado no que preceitua o art. 5º. XVIII da CF/88. A 
assertiva não restringe o tipo de autorização, apenas mencionando 
exemplificativamente a desnecessidade de uma autorização municipal, e ressaltando 
ao fim a vedação à interferência estatal. 

8385 GUARDA MUNICIPAL 6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, baseado no que preceitua o art. 5º. XVIII da CF/88. A 
assertiva não restringe o tipo de autorização, apenas mencionando 
exemplificativamente a desnecessidade de uma autorização municipal, e ressaltando 
ao fim a vedação à interferência estatal. 

8181 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta medidas mínimas de primeiros socorros 
a serem tomadas nos casos de ferimentos na pele. 

8182 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta medidas mínimas de primeiros socorros 
a serem tomadas nos casos de ferimentos na pele. 
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8208 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta medidas mínimas de primeiros socorros 
a serem tomadas nos casos de ferimentos na pele. 

8252 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta medidas mínimas de primeiros socorros 
a serem tomadas nos casos de ferimentos na pele. 

8298 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta medidas mínimas de primeiros socorros 
a serem tomadas nos casos de ferimentos na pele. 

8306 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta medidas mínimas de primeiros socorros 
a serem tomadas nos casos de ferimentos na pele. 

8310 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta medidas mínimas de primeiros socorros 
a serem tomadas nos casos de ferimentos na pele. 

8323 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois apresenta medidas mínimas de primeiros socorros 
a serem tomadas nos casos de ferimentos na pele. 

8347 GUARDA MUNICIPAL 12 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

8268 GUARDA MUNICIPAL 14 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 304, Lei Nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

8309 GUARDA MUNICIPAL 14 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 304, Lei Nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

8264 GUARDA MUNICIPAL 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois está associado a esses aspectos (poder ou grau de 
intervenção no usufruto de espaços ou na sua posição em poder nele intervir ou 
transformá-lo). 

8366 GUARDA MUNICIPAL 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois está associado a esses aspectos (poder ou grau de 
intervenção no usufruto de espaços ou na sua posição em poder nele intervir ou 
transformá-lo). 

8229 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível planejar a organização do ambiente de 
trabalho de modo a limitar e controlar os locais onde a sujeira é gerada, onde é coletada 
e para onde é destinada. 

8277 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o registro escrito do planejamento antecipado auxilia 
o servidor a realizá-lo adequadamente. 

8363 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível planejar a organização do ambiente de 
trabalho de modo a limitar e controlar os locais onde a sujeira é gerada, onde é coletada 
e para onde é destinada. 

8370 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o registro escrito do planejamento antecipado auxilia 
o servidor a realizá-lo adequadamente. 

8185 GUARDA MUNICIPAL 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois 27/0,05= 540. 
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8186 GUARDA MUNICIPAL 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois 27/0,05= 540. 

8170 GUARDA MUNICIPAL 26 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a autora afirma que o conceito de coesão, de uma forma 
geral, aplica-se aos dispositivos utilizados pelas pessoas para ligar e pôr em relação os 
diversos segmentos com que pretendem construir suas unidades de comunicação. Ou 
seja, não se refere ao fenômeno restringindo-o à modalidade escrita. 

8175 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois quando a autora usa a palavra “aí” está se referindo à 
construção do texto, quando as articulações assumem maior complexidade operacional 
e de função. Ou seja, é no próprio texto e não no momento de produção dele. 

8225 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois quando a autora usa a palavra “aí” está se referindo à 
construção do texto, quando as articulações assumem maior complexidade operacional 
e de função. Ou seja, é no próprio texto e não no momento de produção dele. 

8226 GUARDA MUNICIPAL 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois quando a autora usa a palavra “aí” está se referindo à 
construção do texto, quando as articulações assumem maior complexidade operacional 
e de função. Ou seja, é no próprio texto e não no momento de produção dele. 

8176 GUARDA MUNICIPAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, apesar de não se fazer unicamente de palavras, 
segundo a autora, um dos estatutos do texto é a organização de sua superfície através 
das palavras. 

8367 GUARDA MUNICIPAL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois, apesar de não se fazer unicamente de palavras, 
segundo a autora, um dos estatutos do texto é a organização de sua superfície através 
das palavras. 

8256 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a partícula “se” é um pronome apassivador. 
8257 GUARDA MUNICIPAL 29 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a partícula “se” é um pronome apassivador. 

8183 GUARDA MUNICIPAL 30 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o pronome tem função sintática de objeto direto (as 
palavras assumem a/uma sequência). 

8379 GUARDA MUNICIPAL N/I INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
8380 GUARDA MUNICIPAL N/I INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

8391 MÉDICO 1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, permitindo ao (a) candidato (a) a correta 
compreensão da assertiva. 

8392 MÉDICO 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, permitindo ao (a) candidato (a) a correta 
compreensão da assertiva. 

8297 MÉDICO 20 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 18, XI da Lei Nº 8.080/90. 
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8382 MÉDICO VETERINÁRIO 17 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ao se elaborar um planejamento de tempo é 
necessário que o indivíduo tenha classificado e priorizado as suas tarefas, a fim de que 
não haja desperdício de tempo.  

8303 MERENDEIRA 14 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois as folhas de todos  os alimentos apresentados PODEM ser 
aproveitadas integralmente. 

8302 MERENDEIRA 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 

8362 MOTORISTA - AB 23 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois 27/0,05=540. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 20.500 / 
31.500 = 0,65 ou 65%. A afirmativa III é VERDADEIRA, pois 6 + 12 = 18m². 

8192 MOTORISTA - AD 1 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o tanque de combustível é um componente do sistema 
elétrico que serve de depósito para o combustível do veículo. 

8193 MOTORISTA - AD 6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 40, parágrafo único da Lei Nº 
9.503/97. 

8196 MOTORISTA - AD 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois para usar o extintor é preciso mantê-lo na posição vertical 
e quebrar o lacre. O jato deve ser direcionado para a base das chamas.  Deve-se fazer 
movimentos em forma de leque, cobrindo toda a área em chamas 

8197 MOTORISTA - AD 9 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 30, parágrafo único da Lei Nº 
9.503/97 (CTB). 

8286 NUTRICIONISTA 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 
resposta do recurso por parte da banca. 

8339 NUTRICIONISTA 1 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, e está de acordo com as orientações do Manual de 
alimentação saudável para a pessoa idosa do Ministério da Saúde.  

8394 NUTRICIONISTA 8 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 18, VIII da Lei Nº 8.080/90. 

8279 NUTRICIONISTA 16 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: SAÚDE 
PÚBLICA. Tema- 23. Saúde dos portadores do HIV e dos doentes de AIDS. 

8395 NUTRICIONISTA 20 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 18, XI da Lei Nº 8.080/90. 

8360 NUTRICIONISTA 24 INDEFERIDO O gabarito preliminar aponta a letra b) como correta. A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 
29/0,1=290. Afirmativa II é FALSA, pois (65 * 84) / 2 = 2.730 cm². 

8206 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o coordenador pedagógico atua como negociador, a 
fim de facilitar o reconhecimento de direitos e deveres, auxiliando na edificação do 
ambiente escolar como um espaço de construção do conhecimento. 
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8262 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o coordenador pedagógico atua como negociador, a 
fim de facilitar o reconhecimento de direitos e deveres, auxiliando na edificação do 
ambiente escolar como um espaço de construção do conhecimento. 

8304 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no contexto apresentado o termo negociador refere-
se à atuação do coordenador pedagógico como facilitador para o reconhecimento de 
direitos e deveres.  

8265 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 3 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 

8249 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a individualidade apontada tem o objetivo de refutar 
a ideia de que as disciplinas seriam diluídas pela interdisciplinaridade. Ademais, a 
assertiva pontua corretamente a integração que ocorre entre as disciplinas, decorrente 
da interdisciplinaridade. 

8296 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 4 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital 

8174 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta corretamente uma atribuição do 
coordenador pedagógico. Além disso, não há menção na assertiva sobre ser uma 
atribuição do coordenador pedagógico substituir professores. 

8217 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

8218 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, e não restringe a atribuição descrita apenas aos 

coordenadores pedagógicos. 

8219 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA. A assertiva não limita as atribuições descritas 

unicamente ao coordenador pedagógico. 

8224 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta corretamente uma atribuição do 
coordenador pedagógico. A assertiva não afirma que coordenador pedagógico é um 
mediador do conhecimento, mas sim que ele poderá estimular esse processo. 

8307 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA. A assertiva não limita as atribuições descritas 

unicamente ao coordenador pedagógico. 

8315 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é atribuição do coordenador pedagógico estimular o 
desenvolvimento de habilidades e conhecimentos entre os membros do corpo discente. 
A assertiva não exclui a formação do docentes, uma vez o termo “escola como um todo 
” inclui também os docentes. 
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8319 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. A assertiva apenas elenca algumas das atribuições do 
coordenador pedagógico, não determinando   que essas são as principais atividades 
desenvolvidas pelo mesmo. 

8341 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. A assertiva apenas elenca algumas das atribuições do 
coordenador pedagógico, não determinando   que essas são as únicas atividades 
desenvolvidas pelo mesmo. 

8343 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. A assertiva apenas elenca algumas das atribuições do 
coordenador pedagógico, não determinando   que essas são as únicas atividades 
desenvolvidas pelo mesmo. 

8349 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 8 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva não limita a definição de didática, pois 

apresenta apenas um dos objetivos da didática, qual seja a formação do aluno. 

8165 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 13 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a educação ambiental deve auxiliar os alunos a 

reconhecer os indícios e as causas reais dos problemas ambientais. 

8245 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois auxiliar os alunos a reconhecer os sintomas e as 
causas reais dos problemas ambientais é um dos princípios da educação ambiental, 
segundo a Conferência Intergovernamental de Tbilisi, um dos principais eventos sobre 
Educação Ambiental do Planeta . 

8168 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 15 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe Art. 54. I, LEI Nº 8. 069/90 (ECA). 

8266 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 15 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe Art. 54. I, LEI Nº 8. 069/90 (ECA). 

8369 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 15 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe Art. 54. I, LEI Nº 8. 069/90 (ECA). 

8247 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois promover a participação dos alunos na organização 
de suas experiências de aprendizagem, dando-lhes a oportunidade de tomar decisões 
e aceitar suas consequências é um dos princípios da educação ambiental, segundo a 
Conferência Intergovernamental de Tbilisi, um dos principais eventos sobre Educação 
Ambiental do Planeta . 

8290 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois quando a autora usa a palavra “aí” está se referindo à 
construção do texto, quando as articulações assumem maior complexidade operacional 
e de função. Ou seja, é no próprio texto e não no momento de produção dele. 

8292 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a conjunção foi usada para ajudar a explicitar a ideia de que 
é no processo de construção do texto que as articulações assumem maior 
complexidade operacional e de função. 
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8255 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 30 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

8294 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO 30 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a oração em destaque é a principal e a seguinte é a 

subordinada substantiva (que um texto se faz também com palavras). 

8345 PEDAGOGIA / NORMAL 
MÉDIO N/I INDEFERIDO Recursos relacionados à prova de títulos devem ser apresentados em momento 

oportuno, conforme cronograma contido no edital (pág.2 e 3).  

8374 PEDREIRO 29 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não traz traços de injunção. A afirmativa não trata 
de tipologia textual especificamente. 

8357 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. O termo “agregado” apenas refere-se a proximidade 
desses gases com a superfície terrestre, fato decorrente da gravidade, não implicando 
que os mesmos estejam retidos na superfície. 

8179 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8189 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8212 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8233 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8320 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8326 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8350 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8358 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8377 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8184 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a parênquima é o tecido a partir do qual evoluíram 
todos os outros e se compõe de células parenquimáticas. No corpo primário da planta, 
as células parenquimáticas ocorrem comumente sob a forma de massas contínuas no 
córtex de caules e raízes, na medula de caules, no mesófilo de folhas e polpa de frutos.  
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8191 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 12 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o citoplasma é  composto por água, proteínas, lipídios, 

glicídios, entre outros. 

8322 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 19 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta um dos objetivos da orientação sexual 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

8213 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 25 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 4% de R$ 424000 é igual a R$ 16960. Assim, o 

montante é R$ 440960. 

8194 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o primeiro e o terceiro versos revelam certa 
melancolia diante do evento (indesejada das gentes, refere-se a um momento de luto, 
por exemplo). 

8195 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o primeiro e o terceiro versos revelam certa 
melancolia diante do evento (indesejada das gentes, refere-se a um momento de luto, 
por exemplo). 

8235 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as atividades desenvolvidas durante a Educação 
Física Escolar precisam ser planejadas com cuidado para oferecer todos os tipos de 
movimentos de experimentação para os alunos, visando desenvolver suas habilidades 
motoras e físicas. Acrescente-se que o trecho “atividades realizadas no seu cotidiano ” 
torna a assertiva abrangente, de modo que outras atividades ao longo da vida, inclusive 
aquelas realizadas nos primeiros anos do indivíduo, também influem no 
desenvolvimento de suas habilidades motoras e físicas. 

8237 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8346 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8238 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 6 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, sendo possível compreender que a primeira 

parte da assertiva refere-se às provas de corrida. 

8242 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o equilíbrio estático e dinâmico é um dos resultados 
da prática da natação pelas crianças. No meio líquido, o equilíbrio ocorre na posição 
horizontal. 

8348 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois há considerável dificuldade de treinar a defesa nas 
quadras de cimento, a exemplo do treinamento de rolamento ou peixinho que é 
praticamente impossível, dado o grande risco de contusões. Ademais, a questão 
informa que esse é UM dos fundamentos mais difíceis, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros que seja difíceis. 
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8220 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

8232 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o Rio São Francisco sai de sua nascente na Serra da 
Canastra (MG) seguindo da direção sul para norte. A assertiva aborda o percurso de 
saída da nascente do rio e não exclui eventuais rumos seguidos durante o restante de 
seu curso. 

8281 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o Rio São Francisco sai de sua nascente na Serra da 
Canastra (MG) seguindo da direção sul para norte. A assertiva aborda o percurso de 
saída da nascente do rio e não exclui eventuais rumos seguidos durante o restante de 
seu curso. 

8329 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o Rio São Francisco sai de sua nascente na Serra da 
Canastra (MG) seguindo da direção sul para norte. A assertiva aborda o percurso de 
saída da nascente do rio e não exclui eventuais rumos seguidos durante o restante de 
seu curso. 

8376 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o Rio São Francisco sai de sua nascente na Serra da 
Canastra (MG) seguindo da direção sul para norte. A assertiva aborda o percurso de 
saída da nascente do rio e não exclui eventuais rumos seguidos durante o restante de 
seu curso. 

8221 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar de já haver algumas técnicas para o manejo 
correto de recursos, visando evitar a poluição, essa não é a regra. Por essa razão, a 
extração de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias ainda é um fator 
que contribui para a poluição ambiental. 

8372 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 10 DEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a agricultura é principal consumidora de água no Brasil. 

8223 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 14 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

8351 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 1 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois trata do conceito de juros simples. 

8368 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 1 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois trata do conceito de juros simples. 

8390 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 4 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o art. 54, VI da LEI Nº 8.069/1990 (ECA). 

8352 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 17 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe art. 9º, §1º, a) da Lei Nº 9.131/1995 

(CNE). 
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8215 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 25 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 4% de R$ 424000 é igual a 16960. Assim, o montante 

é R$ 440960. 

8364 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 25 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 4% de R$ 424000 é igual a 16960. Assim, o montante 
é R$ 440960. A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 3,5% de 39000 é igual a 1365. Assim, 
o montante é R$ 40365. 

8216 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o primeiro e o terceiro versos revelam certa 
melancolia diante do evento (indesejada das gentes, refere-se a um momento de luto, 
por exemplo). 

8214 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA N/I INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois na progressão aritmética todos os demais termos 

podem ser definidos com base no valor da razão (constante) e do primeiro termo. 

8333 TÉCNICO EM ANÁLISES 
CLÍNICAS 14 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois pode também concentrar materiais suspensos em uma 

solução. 

8164 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 

resposta do recurso por parte da banca. 

8178 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e 

resposta do recurso por parte da banca. 

8325 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a promoção do uso de agulhas e seringas 
esterilizadas ou descartáveis auxilia a prevenção contra o HIV. A assertiva aborda uma 
orientação geral, aplicável às diversas áreas da vida do indivíduo nas quais possa haver 
o uso de agulhas e seringas, e não apenas a realidade do hospital onde estas devem ser 
descartáveis. 

8355 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a promoção do uso de agulhas e seringas 
esterilizadas ou descartáveis auxilia a prevenção contra o HIV. A assertiva aborda uma 
orientação geral, aplicável às diversas áreas da vida do indivíduo nas quais possa haver 
o uso de agulhas e seringas, e não apenas a realidade do hospital onde estas devem ser 
descartáveis. 

8371 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a promoção do uso de agulhas e seringas 
esterilizadas ou descartáveis auxilia a prevenção contra o HIV. A assertiva aborda uma 
orientação geral, aplicável às diversas áreas da vida do indivíduo nas quais possa haver 
o uso de agulhas e seringas, e não apenas a realidade do hospital onde estas devem ser 
descartáveis. 

8328 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 12 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva não exclui a possibilidade de existirem outros 

fatores de risco para a doença. 
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8356 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 12 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva não exclui a possibilidade de existirem outros 

fatores de risco para a doença. 

8378 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 12 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva não exclui a possibilidade de existirem outros 

fatores de risco para a doença. 

8287 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 16 DEFERIDO Recurso deferido tendo em vista o erro ortográfico na palavra gene.  

8381 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 16 DEFERIDO Recurso deferido tendo em vista o erro ortográfico na palavra gene.  

8386 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 17 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois descreve o procedimento a ser seguido diante de um 

surto de doenças transmitidas por alimentos (DTA). 

8167 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 23 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 20.500 / 31.500 = 0,65 ou 65%. 

8321 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 29 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a partícula “se” é um pronome apassivador (um 

texto é distinguido de um não texto...). 

8163 TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 8 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois conforme dispõe o art. 196 da CF/88 as políticas sociais e 

econômicas devem visar à REDUÇÃO do risco de doença e de outros agravos . 

8335 TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 14 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as radiografias da incidência lateral de esterno 

permitem a visualização em posição lateral. 

8159 TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 22 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, e objetiva o cálculo do volume, cuja unidade de 

medida é m³.  

8160 TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 25 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, e objetiva o cálculo do volume, cuja unidade de 

medida é m³.  

8270 VIGIA 1 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o conceito contido no anexo I da 
Lei Nº 9.503/97 (CTB). 

8278 VIGIA 1 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o conceito contido no anexo I da 
Lei Nº 9.503/97 (CTB). 

8344 VIGIA 3 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

8253 VIGIA 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois rever o dia anterior auxilia a construção do 
planejamento diário, tendo em vista que os acontecimentos passados podem servir 
como norte para que o planejamento seja mais efetivo. 

8273 VIGIA 10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a proibição contida no inciso XV, 
alínea  b) do Decreto Nº 1.171/94 (Código de Ética). 
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8337 VIGIA 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois rever o dia anterior auxilia a construção do 
planejamento diário, tendo em vista que os acontecimentos passados podem servir 
como norte para que o planejamento seja mais efetivo. 

8338 VIGIA 13 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o conceito contido no anexo I da 
Lei Nº 9.503/97 (CTB). 

8248 VIGIA 16 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois um profissional que não estabelece prioridades 
torna-se uma vítima em potencial da falta de tempo. 

8336 VIGIA 16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois um profissional que não estabelece prioridades 
torna-se uma vítima em potencial da falta de tempo, gerando uma sobrecarga de 
trabalho. 

8251 VIGIA 17 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente. 
8190 VIGIA 19 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente. 

8271 VIGIA 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 

8342 VIGIA 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois identificar a relação entre o problema apresentado pelo 
cidadão e suas condições de vida é uma atitude que deve ser PRATICADA pelo servidor 
público no momento do atendimento. 

8276 VIGIA 20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois informa a definição e finalidade do EPI- Equipamento 
de Proteção Individual. 
 
 

8258 VIGIA 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a ausência do morfema (s) em “amuo” e “besta” 
sugere um ato proposital do eu-poético a fim de caracterizar uma variante do falar 
sertanejo. 

 


