
PREFEITURA DE SERRA TALHADA (PE) 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
Retificado em 17/10/18. 

 
DOS RECURSOS DEFERIDOS 
 

CARGO QUESTÃO NOVO GABARITO 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 19 Letra b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 

AUDITOR(A) FISCAL 6 Letra d) As duas afirmativas são falsas. 

AUDITOR(A) FISCAL 7 Letra c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 

AUXILIAR DE CRECHE 36 Letra d) As duas afirmativas são falsas. 

AUXILIAR DE CRECHE 39 Letra d) As duas afirmativas são falsas. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4 Letra d) As duas afirmativas são falsas. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 36 Letra d) As duas afirmativas são falsas. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 39 Letra d) As duas afirmativas são falsas. 

FISCAL DE TRIBUTOS 6 Letra d) As duas afirmativas são falsas. 

FISCAL DE TRIBUTOS 7 Letra c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 

TÉCNICO(A) AGRÍCOLA 5 Letra a) As duas afirmativas são verdadeiras. 

TÉCNICO(A) AMBIENTAL 8 Questão ANULADA. 

TÉCNICO(A) EM EDIFICAÇÕES 5 Letra a) As duas afirmativas são verdadeiras. 

TÉCNICO(A) EM ELETRICIDADE 5 Letra a) As duas afirmativas são verdadeiras. 

TÉCNICO(A) IMOBILIÁRIO(A) 5 Letra a) As duas afirmativas são verdadeiras. 

 
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

9125 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
1 INDEFERIDO 

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

9366 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
1 INDEFERIDO 

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

9071 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9229 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9236 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9262 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9270 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9413 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9414 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 
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9422 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9474 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9481 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9513 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9607 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9703 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9725 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois uma estimativa 
análoga não envolve parâmetros, cálculos e nem 
informações detalhadas. 

9365 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
6 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9459 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde 
às ações realizadas na etapa de planejar (Plan), do 
ciclo PDCA. 

9073 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois trata-se do 
cronograma, NÃO do orçamento. 

9333 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois trata-se do 
cronograma, NÃO do orçamento. 

9329 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o conceito de 
informação pessoal, na lei nº 12.527/11, refere-se 
àquela relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável (art. 4º, IV). 

9064 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, e corresponde ao 
conceito de caminho crítico de acordo com a 
bibliografia vigente: Guia PMBOK®. 

9462 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, e corresponde ao 
conceito de caminho crítico de acordo com a 
bibliografia vigente: Guia PMBOK®. 

9608 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, e corresponde ao 
conceito de caminho crítico de acordo com a 
bibliografia vigente: Guia PMBOK®. 

9308 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
16 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso, uma vez 
que a questão 16 da prova do cargo de Agente 
Administrativo não trata sobre o exposto pelo 
candidato. 

9165 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o 
disposto no art. 6º, I da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (licitações e contratos da administração 
pública). 

9347 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o 
disposto no art. 6º, I da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (licitações e contratos da administração 
pública). 

9532 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o 
disposto no art. 6º, I da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (licitações e contratos da administração 
pública). 
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9195 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a acumulação de 
estoques em níveis adequados é uma 
necessidade para o normal funcionamento da 
instituição. 

9335 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a acumulação de 
estoques em níveis adequados é uma 
necessidade para o normal funcionamento da 
instituição. 

9620 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a acumulação de 
estoques em níveis adequados é uma 
necessidade para o normal funcionamento da 
instituição. 

9671 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a acumulação de 
estoques em níveis adequados é uma 
necessidade para o normal funcionamento da 
instituição. 

9706 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a acumulação de 
estoques em níveis adequados é uma 
necessidade para o normal funcionamento da 
instituição. 

9153 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9172 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9325 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9458 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9711 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9520 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe 
art. 58. IV da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9625 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois deve-se observar a 
garantia dos direitos à comunicação, à 
apresentação de alegações finais, à produção de 
provas e à interposição de recursos, nos 
processos de que possam resultar sanções e nas 
situações de litígio (Art. 2º. Parágrafo único. X, da 
Lei Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

9713 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
33 INDEFERIDO 

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

9062 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Cláudia 
Ferreira, representante da ONG, informa no texto 
que apesar de já ter recebido denúncias referentes 
aos descuidos, não havia encontrado os 
proprietários dos animais. 

9255 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Cláudia 
Ferreira, representante da ONG, informa no texto 
que apesar de já ter recebido denúncias referentes 
aos descuidos, não havia encontrado os 
proprietários dos animais. O texto em nenhum 
momento informa que os donos dos animais 
foram encontrados. 

9373 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Cláudia 
Ferreira, representante da ONG, informa no texto 
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que apesar de já ter recebido denúncias referentes 
aos descuidos, não havia encontrado os 
proprietários dos animais. 

9085 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
n/i INDEFERIDO 

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

9476 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
n/i INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9066 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 5º do CTN. 

9156 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 5º do CTN. 

9356 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 5º do CTN. 

9486 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 5º do CTN. 

9508 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 5º do CTN. 

9517 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 5º do CTN. 

9534 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 5º do CTN. 

9487 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 34 do Código Tributário Nacional. 

9509 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 34 do Código Tributário Nacional. 

9631 
AGENTE 

FAZENDÁRIO 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 34 do Código Tributário Nacional. 

9399 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
1 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro). A assertiva está de acordo com o 
disposto no art. 1º. § 3º da referida lei. 

9198 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe 
art. 21. VII da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

9181 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe 
art. 21. VII da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

9494 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe 
art. 21. VII da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

9601 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe 
art. 21. VII da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

9173 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispões o 
art. 12, V da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro). A referida lei 
é tema previsto em edital. 

9213 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o sistema de 
distribuição realiza o controle da saída e entrada 
dos gases no cilindro. Assim, inclui os 
componentes dos sistemas de admissão e de 
exaustão e, portanto, a abertura e o fechamento 
das válvulas é comandada pelo sistema de 
distribuição. 

9215 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o sistema de 
distribuição realiza o controle da saída e entrada 
dos gases no cilindro. Assim, inclui os 
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componentes dos sistemas de admissão e de 
exaustão e, portanto, a abertura e o fechamento 
das válvulas é comandada pelo sistema de 
distribuição. 

9286 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o sistema de 
distribuição realiza o controle da saída e entrada 
dos gases no cilindro. Assim, inclui os 
componentes dos sistemas de admissão e de 
exaustão e, portanto, a abertura e o fechamento 
das válvulas é comandada pelo sistema de 
distribuição. 

9358 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o sistema de 
distribuição realiza o controle da saída e entrada 
dos gases no cilindro. Assim, inclui os 
componentes dos sistemas de admissão e de 
exaustão e, portanto, a abertura e o fechamento 
das válvulas é comandada pelo sistema de 
distribuição. 

9499 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o sistema de 
distribuição realiza o controle da saída e entrada 
dos gases no cilindro. Assim, inclui os 
componentes dos sistemas de admissão e de 
exaustão e, portanto, a abertura e o fechamento 
das válvulas é comandada pelo sistema de 
distribuição. 

9657 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o sistema de 
distribuição realiza o controle da saída e entrada 
dos gases no cilindro. Assim, inclui os 
componentes dos sistemas de admissão e de 
exaustão e, portanto, a abertura e o fechamento 
das válvulas é comandada pelo sistema de 
distribuição. 

9294 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta 
corretamente a função do motor é a conversão da 
energia calorífica produzida pela combustão da 
gasolina em energia mecânica. 

9182 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois AUMENTAR o tempo 
de vida do carro e REDUZIR o risco de falha nos 
sistemas é um dos benefícios da manutenção 
preventiva do veículo. 

9691 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois compete ao 
CONTRAN, entre outras atribuições, a de 
coordenar os órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, objetivando a INTEGRAÇÃO de suas 
atividades (Art. 12, II da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro). 

9705 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
15 INDEFERIDO 

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

9504 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 167, da Lei Nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro). 

9496 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o motor em linha tem 
pistões dispostos lado a lado, de trajetórias 
paralelas. 

9037 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9105 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
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excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9141 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9186 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9220 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9228 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9243 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9247 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9249 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9300 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9304 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9315 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9359 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9420 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9454 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9491 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9518 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
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excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9583 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9591 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9662 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9694 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9152 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 21, X da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

9192 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 21, X da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

9371 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 21, X da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

9492 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 21, X da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

9387 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
23 INDEFERIDO 

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

9664 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
19 DEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o sistema de 
arrefecimento reduz o calor produzido em 
excesso pelo motor através de água ou ar, a 
depender do modelo do veículo. 

9602 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o administrador deve 
fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. 

9227 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9391 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 58, IV da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9235 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois deve-se observar a 
garantia dos direitos à comunicação, à 
apresentação de alegações finais, à produção de 
provas e à interposição de recursos, nos 
processos de que possam resultar sanções e nas 
situações de litígio (Art. 2º, Parágrafo único, X da 
Lei Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

9543 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
33 INDEFERIDO 

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

9665 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 
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9097 
AGENTE MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 
40 INDEFERIDO 

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

9626 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta as 
etapas do processo de licenciamento ambiental, 
não excluindo a existência outras licenças 
específicas. 

9623 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

3 INDEFERIDO 
A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com 
publicações técnicas de instituições que atuam no 
ramo (www.cesan.com.br). 

9609 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a licença de 
instalação é a segunda etapa do processo de 
licenciamento, precedida da licença prévia. Assim, 
a licença de instalação autoriza o início da 
construção do empreendimento e a instalação 
dos equipamentos. 

9375 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
correta composição do esgoto. 

9550 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
correta composição do esgoto. 

9553 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
correta composição do esgoto. 

9618 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
correta composição do esgoto. 

9616 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a licença possui 
uma lista de restrições ambientais que devem ser 
seguidas pela empresa, o que evidencia que o 
empreendedor através da licença passa a 
conhecer suas obrigações quanto ao adequado 
controle ambiental de sua atividade. 

9552 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta os 
diferentes níveis de tratamento do esgoto bruto. A 
assertiva não exclui a possibilidade de existirem 
outras classificações utilizadas para casos 
específicos. 

9478 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

39 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o verbo admitiu 
o pronome “nos” como objeto. 

9704 
ANALISTA 

AMBIENTAL - 
BIÓLOGO 

39 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o verbo admitiu 
o pronome “nos” como objeto. 

9086 

ANALISTA 
AMBIENTAL - 
ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

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

9636 

ANALISTA 
AMBIENTAL - 
ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a agricultura 
orgânica pode ser definida como um sistema de 
produção que procura chegar o mais próximo da 
natureza. Por isso, exclui o uso de agrotóxicos, 
fertilizantes solúveis, hormônios e qualquer tipo de 
aditivo químico. 

9202 

ANALISTA 
AMBIENTAL - 
ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9221 
ANALISTA 
CONTÁBIL 

39 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o acento recai sobre a 
desinência. Logo, é uma forma verbal arrizotônica. 
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9630 ARQUITETO 4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a construção 
projetada para um único piso necessita de uma 
única planta baixa. A assertiva apresenta a regra 
geral, não excluindo a possibilidade de exceção 
para casos específicos. 

9436 ARQUIVISTA 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois um dos objetivos da 
gestão de documentos é garantir a preservação e 
o acesso aos documentos de caráter permanente. 

9480 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta um 
exemplo de conduta que caracteriza-se como 
Alienação parental de acordo com a Lei Nº 
12.318/2010. 

9622 AUDITOR(A) FISCAL 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a arrematação do 
produto, quando apreendido ou abandonado e 
levado a leilão, constitui fato gerador do imposto 
sobre produtos industrializados (Art. 46. III, CTN). 

9160 AUDITOR(A) FISCAL 2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no art. 12, § 2º da Lei nº 4.320/64. 

9238 AUDITOR(A) FISCAL 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 9º. III, do Código Tributário Nacional. 

9266 AUDITOR(A) FISCAL 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois os impostos 
componentes do sistema tributário nacional são 
exclusivamente os que constam do Título III da lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com as 
competências e limitações nele previstas (Art. 17 
da referida lei). 

9163 AUDITOR(A) FISCAL 7 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois embora esteja contida 
no art. 68, I, da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO 
DE 1966, a mesma não foi recepcionada pela 
Constituição Federal de 1988. Observa-se 
também que a mesma encontra-se incorreta de 
acordo com as disposições da LEI 
COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 
1996 (LEI KANDIR). 

9593 AUDITOR(A) FISCAL 7 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois embora esteja contida 
no art. 68, I, da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO 
DE 1966, a mesma não foi recepcionada pela 
Constituição Federal de 1988. Observa-se 
também que a mesma encontra-se incorreta de 
acordo com as disposições da LEI 
COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 
1996 (LEI KANDIR). 

9197 AUDITOR(A) FISCAL 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 4º da Lei nº 4.320/64. 

9574 AUDITOR(A) FISCAL 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 4º da Lei nº 4.320/64. 

9576 AUDITOR(A) FISCAL 11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 81 do CTN. A supressão apontada pelo (a) 
candidato (a) não retira a veracidade da questão. 

9463 AUDITOR(A) FISCAL 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o artigo 5º do Código Tributário Nacional, 
tema previsto no edital. 

9594 AUDITOR(A) FISCAL 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA. Além de estar em 
desacordo com a contida no art. 68, II, da LEI Nº 
5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, a mesma 
também não foi recepcionada pela Constituição 
Federal de 1988. Observa-se também que a 
assertiva encontra-se incorreta de acordo com as 
disposições da LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 
DE SETEMBRO DE 1996 (LEI KANDIR). 
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9573 AUDITOR(A) FISCAL 20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois classificam-se como 
despesas de custeio as dotações para 
manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis (Art. 
12. § 1º, da Lei nº 4.320/64). 

9278 AUDITOR(A) FISCAL 36 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os adjetivos 
citados entre outros relacionados ao sobrado e à 
mulher conferem ao texto uma atmosfera de 
suspense. 

9483 AUDITOR(A) FISCAL 36 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os adjetivos 
citados entre outros relacionados ao sobrado e à 
mulher conferem ao texto uma atmosfera de 
suspense. 

9167 AUDITOR(A) FISCAL 37 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 1. 
Compreensão e interpretação de textos. 

9254 AUDITOR(A) FISCAL 37 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 1. 
Compreensão e interpretação de textos. 

9257 AUDITOR(A) FISCAL 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSO, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9570 AUDITOR(A) FISCAL 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSO, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9597 AUDITOR(A) FISCAL 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSO, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9598 AUDITOR(A) FISCAL 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSO, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9259 AUDITOR(A) FISCAL 39 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o acento recai sobre a 
desinência. Logo, é uma forma verbal arrizotônica. 

9077 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o rim é um 
alimento e é fonte de ferro. 

9287 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a criança 
nasce com preferência pelo sabor doce, fato que 
pode dificultar a aceitação de alimentos do grupo 
dos vegetais. 

9312 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o rim é uma 
fonte de ferro. 

9321 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a criança 
nasce com preferência pelo sabor doce, fato que 
pode dificultar a aceitação de alimentos do grupo 
dos vegetais. 

9516 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
1 INDEFERIDO 

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

9250 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

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

9258 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9334 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
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existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9394 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9408 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9485 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9519 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9586 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9595 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9603 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com a regra contida no caput do art. 45 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. A assertiva 
não estabelece que esse é único requisito possível 
para adoção, não excluindo a possibilidade de 
existirem outros requisitos aplicáveis a hipóteses 
específicas. 

9261 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois os casos de suspeita 
ou confirmação de tratamento cruel contra 
criança devem ser obrigatoriamente comunicados 
ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, SEM 
PREJUÍZO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS LEGAIS, 
conforme dispõe o Art. 13 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

9511 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
7 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando temas previstos em edital: 2. 
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Alimentação de crianças e 3. Cuidado com 
crianças. 

9549 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
7 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9251 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
10 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9124 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9230 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 

9282 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9316 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 

9317 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9327 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9429 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9441 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9451 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
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sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9479 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9500 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9535 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9628 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. A assertiva 
especifica que a oferta de alimentos de 
preferência da criança doente deve ocorrer para 
sua melhor nutrição e hidratação, com base nessa 
finalidade não se pode considerar que a afirmativa 
estabelece que pode ser dado qualquer alimento 
de preferência da criança, mas apenas aqueles 
que objetivam sua melhor nutrição. 

9666 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9667 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
11 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9302 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o disposto no art. 18-A, parágrafo único. I. "a" 
e "b", do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

9050 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois na creche, deve-se 
oferecer água limpa (tratada, filtrada ou fervida) 
para a criança beber. O MESMO cuidado deve ser 
observado em relação à água usada para preparar 
os alimentos. 

9130 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois os sapatos dos 
colaboradores que trabalham em uma creche 
devem ser limpos, FECHADOS, confortáveis, 
rasteiros, ANTIDERRAPANTES e de USO 
EXCLUSIVO às áreas da creche, sempre 
acompanhados por meias limpas. 

9078 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no Art. 5º. XXIII da Constituição 
Federal. 

9134 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no art. 37, I da Constituição 
Federal. 
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9529 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois é garantida a liberdade 
de expressão artística (CF/88. Art. 5º. IX). 

9060 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9122 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9245 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9502 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9722 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9042 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9079 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9080 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9082 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9098 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9099 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9117 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9133 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
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milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9145 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9151 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9190 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9199 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9200 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9201 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9212 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9234 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9252 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9264 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
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valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9277 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9283 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9301 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9303 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9322 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9332 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9352 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9364 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9379 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9381 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9383 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9386 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9389 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9397 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9402 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9411 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9426 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9442 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9445 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9448 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9450 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9467 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9488 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9490 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9505 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9510 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9521 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9525 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9533 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9539 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9540 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9568 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9585 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9587 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9613 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9614 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9645 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9678 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9719 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9723 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9144 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
40 INDEFERIDO 

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

9298 
AUXILIAR DE 

CRECHE 
40 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois com título 
"Unidades de saúde do Piauí terão reforço para 
fortalecer a assistência" o autor deixa claro que o 
texto irá tratar de notícia acerca do serviço de 
saúde do Piauí. 

9600 
AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO 
39 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso, uma vez 
que a questão 39 da prova do cargo de Auxiliar de 
Laboratório não trata sobre o exposto pelo 
candidato. 

9056 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a reciclagem de 
materiais como o papel e o plástico contribui para 
a DIMINUIÇÃO significativa da poluição do solo, da 
água e do ar. 

9069 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a reciclagem de 
materiais como o papel e o plástico contribui para 
a DIMINUIÇÃO significativa da poluição do solo, da 
água e do ar. 

9100 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
1 INDEFERIDO 

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

9102 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
1 INDEFERIDO 

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

9471 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
1 INDEFERIDO 

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

9497 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
1 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9106 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
3 INDEFERIDO 

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

9112 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9158 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9231 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9268 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9415 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 



PREFEITURA DE SERRA TALHADA (PE) | RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

Página 21 de 53 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

9431 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9440 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9506 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9512 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9527 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9557 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9572 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9641 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9650 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9677 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9111 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois expõe UMA das 
grandes vantagens da reciclagem de metais, sem 
excluir outras possíveis vantagens. 

9416 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
5 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9449 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
5 INDEFERIDO 

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

9724 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois expõe uma das 
grandes vantagens da reciclagem de metais que é 
evitar despesas inerentes à fase de redução do 
minério a metal. 



PREFEITURA DE SERRA TALHADA (PE) | RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

Página 22 de 53 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

9735 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois expõe UMA das 
grandes vantagens da reciclagem de metais, sem 
excluir outras possíveis vantagens. 

9337 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
6 INDEFERIDO 

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

9113 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
10 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9114 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
10 INDEFERIDO 

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

9637 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
12 INDEFERIDO 

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

9053 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a enceradeira 
automática não deve ser usada em piso molhado, 
inclusive para reduzir o risco de choque elétrico. 
As enceradeiras de lavagem, citadas pelo (a) 
candidato (a) são modelos específicos, diversos 
do apresentado na assertiva que se refere apenas 
as enceradeiras automáticas. 

9054 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a enceradeira 
automática não deve ser usada em piso molhado, 
inclusive para reduzir o risco de choque elétrico. 
As enceradeiras de lavagem, citadas pelo (a) 
candidato (a) são modelos específicos, diversos 
do apresentado na assertiva que se refere apenas 
as enceradeiras automáticas. 

9726 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a enceradeira 
automática não deve ser usada em piso molhado, 
inclusive para reduzir o risco de choque elétrico. 

9737 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a enceradeira 
automática não deve ser usada em piso molhado, 
inclusive para reduzir o risco de choque elétrico. 

9059 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o Auxiliar de Serviços 
Gerais NÃO deve utilizar anéis, pulseiras e demais 
adornos durante o desempenho das atividades de 
trabalho para melhor atender aos princípios 
básicos de limpeza e desinfecção. 

9351 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o Auxiliar de 
Serviços Gerais deve utilizar os equipamentos de 
proteção individual de acordo com os riscos aos 
quais está sendo exposto. 

9061 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois nas áreas cobertas, 
se for necessário a limpeza seca, esta deve ser 
feita com aspirador, preferencialmente. 

9323 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois nas áreas cobertas, 
se for necessário a limpeza seca, esta deve ser 
feita com aspirador, preferencialmente. 

9566 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois nas áreas cobertas, 
se for necessário a limpeza seca, esta deve ser 
feita com aspirador, preferencialmente. 

9728 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois nas áreas cobertas, 
se for necessário a limpeza seca, esta deve ser 
feita com aspirador, preferencialmente. 

9729 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois nas áreas cobertas, 
se for necessário a limpeza seca, esta deve ser 
feita com aspirador, preferencialmente. 

9734 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois nas áreas cobertas, 
se for necessário a limpeza seca, esta deve ser 
feita com aspirador, preferencialmente. 
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9736 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois nas áreas cobertas, 
se for necessário a limpeza seca, esta deve ser 
feita com aspirador, preferencialmente. 

9324 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a limpeza seca 
consiste na retirada de sujidade mediante a 
utilização de vassoura e/ou aspirador. 

9554 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
19 INDEFERIDO 

A assertiva I encontra-se clara e coerente. A 
afirmativa é FALSA, pois botas são equipamentos 
de proteção individual indicados para as 
atividades de lavagem em geral, mas não 
protegem a face contra respingos dos produtos 
utilizados na limpeza. 

9057 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
20 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9357 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vidro é 100% 
reciclável. No caso de vidro com composição 
diferente é necessária a utilização de tecnologias 
de reciclagem apropriadas para a retirada desses 
componentes, possibilitando assim a sua 
reciclagem. 

9473 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
20 INDEFERIDO 

A assertiva está correta, abordando o tema 
previsto em edital. 

9720 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o vidro é 100% 
reciclável. No caso de vidro com composição 
diferente é necessária a utilização de tecnologias 
de reciclagem apropriadas para a retirada desses 
componentes, possibilitando assim a sua 
reciclagem. 

9738 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o poder público DEVE 
atuar de acordo com a lei. 

9739 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o poder público DEVE 
atuar de acordo com a lei. 

9731 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois R$ 60 menos 
15% corresponde a R$ 51 > R$ 30. 

9424 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no Art. 5º. XXXVIII da Constituição 
Federal. 

9447 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no Art. 5º. XXIII da Constituição 
Federal. 

9063 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no art. 4º. II da LEI Nº 9.784/99 que 
regula o Processo Administrativo. 

9142 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no art. 37, I da Constituição 
Federal. 

9421 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no art. 37, I da Constituição 
Federal. 

9624 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no art. 37, I da Constituição 
Federal. 

9147 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
35 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o previsto no art. 5º, IV da Constituição 
Federal. 

9040 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 
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9083 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9129 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9428 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9430 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9446 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9596 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9717 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
36 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o benefício foi 
determinado, mas não foi entregue. Assim, as 
unidades de saúde ainda serão beneficiadas. 

9639 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
38 INDEFERIDO 

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

9640 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
38 INDEFERIDO 

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

9031 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9033 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9036 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9038 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9039 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9049 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9051 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9072 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9075 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9076 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9081 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9087 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9089 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9092 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9093 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9095 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 



PREFEITURA DE SERRA TALHADA (PE) | RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

Página 26 de 53 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9107 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9109 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9110 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9118 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9120 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9123 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9184 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9187 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9189 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9211 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9232 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9239 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9253 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9295 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9311 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9318 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9328 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9331 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9353 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9363 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9398 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9403 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9425 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9432 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9443 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9453 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9455 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9457 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9501 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9503 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9507 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9514 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9523 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9530 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9536 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9538 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9551 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9588 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9590 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9592 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
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presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9610 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9651 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9661 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9689 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9714 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9732 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9279 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9326 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9472 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9065 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
40 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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9193 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
40 INDEFERIDO 

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

9263 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
40 INDEFERIDO 

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

9675 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
40 INDEFERIDO 

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

9101 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

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

9203 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

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

9204 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

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

9205 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

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

9206 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

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

9207 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

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

9361 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

O edital do concurso para a Prefeitura de Serra 
Talhada (PE), em seu CAPÍTULO 15, item 9, 
determina que o ponto de corte para o candidato 
que comparecer à prova objetiva é "Obtiver nota 
inferior a 24 (vinte e quatro) pontos na prova 
objetiva". Não há menção no referido edital à 
necessidade de obtenção de pontuação mínima 
igual a 28 pontos para a aprovação no concurso. 

9464 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

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

9466 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

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

9035 DIGITADOR 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois Ctrl + G é o 
atalho para alinhar à direita um texto selecionado 
no documento. 

9589 DIGITADOR 7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois Ctrl + G é o 
atalho para alinhar à direita um texto selecionado 
no documento. 

9161 EDUCADOR FÍSICO 8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o atletismo 
abrange as provas de pista e provas de campo. Os 
eventos de pista abrangem a marcha atlética e as 
corridas, e os eventos de campo incluem o grupo 
das provas de saltos e o das provas de 
lançamentos. 

9164 EDUCADOR FÍSICO 8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o atletismo 
abrange as provas de pista e provas de campo. Os 
eventos de pista abrangem a marcha atlética e as 
corridas, e os eventos de campo incluem o grupo 
das provas de saltos e o das provas de 
lançamentos. 
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9149 EDUCADOR FÍSICO 8 INDEFERIDO 

Questão 8 - A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o 
atletismo abrange as provas de pista e provas de 
campo. Os eventos de pista abrangem a marcha 
atlética e as corridas, e os eventos de campo 
incluem o grupo das provas de saltos e o das 
provas de lançamentos. 

9084 EDUCADOR FÍSICO 14 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com 
publicações de autores e instituições renomados 
da áreas (ex.: Prof. José Mauro Silva Vidigal, da 
PUC Minas - ICBS). 

9088 EDUCADOR FÍSICO 14 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com 
publicações de autores e instituições renomados 
da áreas (ex.: Prof. José Mauro Silva Vidigal, da 
PUC Minas - ICBS). 

9159 EDUCADOR FÍSICO 14 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com 
publicações de autores e instituições renomados 
da áreas (ex.: Prof. José Mauro Silva Vidigal, da 
PUC Minas - ICBS). 

9423 EDUCADOR FÍSICO 14 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com 
publicações de autores e instituições renomados 
da áreas (ex.: Prof. José Mauro Silva Vidigal, da 
PUC Minas - ICBS). 

9090 EDUCADOR FÍSICO 21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois são estáveis após três 
ANOS de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público (Art. 41, CF/88). 

9091 EDUCADOR FÍSICO 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o princípio da 
impessoalidade impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal. 

9178 EDUCADOR FÍSICO n/i INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 

9444 ENFERMEIRO 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 

9460 ENFERMEIRO 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 9. Estratégia 
de saúde da família. 

9171 ENFERMEIRO 3 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a 
bibliografia vigente: DIRETRIZES PARA O 
CUIDADO DAS PESSOAS IDOSAS NO SUS do 
Ministério da Saúde. 

9336 ENFERMEIRO 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 18, II da Lei nº 8.080/90 (lei orgânica da 
saúde). 

9702 ENFERMEIRO 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 10. Funções 
do ACS e do ACE. 

9292 ENFERMEIRO 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a mitose dá origem a 
células com o mesmo número de cromossomos. 
O conceito da assertiva refere-se à meiose. 

9139 ENFERMEIRO 10 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9138 ENFERMEIRO 10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 18, I da Lei nº 8.080/90 (lei orgânica da 
saúde). 

9175 ENFERMEIRO 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois na Diabetes 
Mellitus o metabolismo das proteínas e das 
gorduras também são afetados em razão dos 
defeitos da secreção e/ou ação da insulina. 
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9465 ENFERMEIRO 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois na Diabetes 
Mellitus o metabolismo das proteínas e das 
gorduras também são afetados em razão dos 
defeitos da secreção e/ou ação da insulina. 

9669 ENFERMEIRO 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois na Diabetes 
Mellitus o metabolismo das proteínas e das 
gorduras também são afetados em razão dos 
defeitos da secreção e/ou ação da insulina. 

9067 ENFERMEIRO 12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a 
bibliografia vigente: Sepse - um problema de 
saúde pública, do Conselho Federal de Medicina e 
do Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS). 

9685 ENFERMEIRO 12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a 
bibliografia vigente: Sepse - um problema de 
saúde pública, do Conselho Federal de Medicina e 
do Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS). 

9693 ENFERMEIRO 12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a 
bibliografia vigente: Sepse - um problema de 
saúde pública, do Conselho Federal de Medicina e 
do Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS). 

9146 ENFERMEIRO 15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois define-se 
insuficiência renal quando os rins não são 
capazes de remover os produtos de degradação 
metabólica do corpo ou de realizar as funções 
reguladoras 

9074 ENFERMEIRO 16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a insuficiência 
cardíaca (IC) é a via final comum da maioria das 
doenças que acometem o coração, sendo um 
importante desafio clínico. 

9143 ENFERMEIRO 16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a ocorrência de 
diabetes tipo 1, em geral, é abrupta (ou seja: algo 
que não se espera), ocorrendo principalmente em 
crianças e adolescentes, diferentemente da 
diabetes tipo 2 que geralmente ocorre em adultos, 
e é esperada por estar associada a fatores como 
o excesso de peso. 

9688 ENFERMEIRO 18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cirurgias de 
grande porte podem ocasionar lesão renal. A 
assertiva não estabelece que todas as cirurgias de 
grande porte oferecem esse risco, apenas as cita 
como forma de exemplificar situações clínicas 
nas quais a possibilidade de lesão renal é 
previsível . 

9692 ENFERMEIRO 18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cirurgias de 
grande porte podem ocasionar lesão renal. A 
assertiva não estabelece que todas as cirurgias de 
grande porte oferecem esse risco, apenas as cita 
como forma de exemplificar situações clínicas 
nas quais a possibilidade de lesão renal é 
previsível . 

9166 ENFERMEIRO 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a insuficiência renal 
aguda (IRA) pré-renal tem entre suas principais 
causas a hipotensão arterial e a hipovolemia 
(hemorragias, diarreias, queimaduras). 

9345 ENFERMEIRO 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a insuficiência renal 
aguda (IRA) pré-renal tem entre suas principais 
causas a hipotensão arterial e a hipovolemia 
(hemorragias, diarreias, queimaduras). 

9682 ENFERMEIRO 23 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a média entre 
os valores 3,1, 3,12 e 3,2 é 3,14 > R$ 3,10. 
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9148 ENFERMEIRO 28 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9276 ENFERMEIRO 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o princípio da 
impessoalidade impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal. 

9309 ENFERMEIRO 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o princípio da 
impessoalidade impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal. 

9672 ENFERMEIRO 30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois poderá o servidor 
público estável perder o cargo mediante processo 
administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa (Art. 41. § 1º. II, CF/88). 

9681 ENFERMEIRO 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o princípio da 
impessoalidade impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal. 

9697 ENFERMEIRO 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o princípio da 
impessoalidade impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal. 

9676 ENFERMEIRO 34 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o 
Art. 5º, XVIII da Constituição Federal. 

9339 ENFERMEIRO 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9288 ENGENHEIRO CIVIL 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois quando 
realizada a abertura de janelas ou portas com 
mais de 1,5 metros é necessário utilizar vergas. A 
assertiva não estabelece que as vergas são 
utilizadas apenas nesses casos, afirmando 
somente que no caso em comento ela é 
necessária para o reforço estrutural. 

9319 ENGENHEIRO CIVIL 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois quando 
realizada a abertura de janelas ou portas com 
mais de 1,5 metros é necessário utilizar vergas. A 
assertiva não estabelece que as vergas são 
utilizadas apenas nesses casos, afirmando 
somente que no caso em comento ela é 
necessária para o reforço estrutural. 

9367 ENGENHEIRO CIVIL 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois quando 
realizada a abertura de janelas ou portas com 
mais de 1,5 metros é necessário utilizar vergas. A 
assertiva não estabelece que as vergas são 
utilizadas apenas nesses casos, afirmando 
somente que no caso em comento ela é 
necessária para o reforço estrutural. 

9562 ENGENHEIRO CIVIL 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois quando 
realizada a abertura de janelas ou portas com 
mais de 1,5 metros é necessário utilizar vergas 
para o reforço estrutural. 

9683 ENGENHEIRO CIVIL 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois quando 
realizada a abertura de janelas ou portas com 
mais de 1,5 metros é necessário utilizar vergas. A 
assertiva não estabelece que as vergas são 
utilizadas apenas nesses casos, afirmando 
somente que no caso em comento ela é 
necessária para o reforço estrutural. 

9385 ENGENHEIRO CIVIL 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 

9150 ENGENHEIRO CIVIL 3 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA de acordo com 
diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 10837, 
NBR 15812-1 e diversos autores da área). A 
assertiva encontra-se clara, completa e coerente, 
abordando tema previsto em edital. 
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9223 ENGENHEIRO CIVIL 3 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA de acordo com 
diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 10837, 
NBR 15812-1 e diversos autores da área). A 
assertiva encontra-se clara, completa e coerente, 
abordando tema previsto em edital. 

9684 ENGENHEIRO CIVIL 3 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA de acordo com 
diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 10837, 
NBR 15812-1 e diversos autores da área). A 
assertiva encontra-se clara, completa e coerente, 
abordando tema previsto em edital. 

9452 ENGENHEIRO CIVIL 4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a verificação 
baseia-se no momento de tombamento devido à 
ação do vento que não pode exceder o momento 
de estabilização do conjunto devido à ação da 
carga permanente, evitando tensões de tração na 
alvenaria, garantindo sua estabilidade global. 

9632 ENGENHEIRO CIVIL 4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é possível a 
remoção parcial em forma de arco, ficando seu 
tamanho condicionado à carga que ele está 
submetido e à resistência da alvenaria 
empregada. 

9225 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. Incidindo os pesos 
das lajes e o peso próprio da parede sobre a 
mesma, as respectivas cargas devem ser 
consideradas. A assertiva está correta de acordo 
com diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 
10837, NBR 15812-1 e diversos autores da área). 

9244 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. Incidindo os pesos 
das lajes e o peso próprio da parede sobre a 
mesma, as respectivas cargas devem ser 
consideradas. A assertiva está correta de acordo 
com diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 
10837, NBR 15812-1 e diversos autores da área). 

9289 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. A afirmativa 
II é VERDADEIRA, pois apresenta corretamente 
funções da cinta nas edificações. 

9388 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta 
corretamente funções da cinta nas edificações. 

9565 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. Incidindo os pesos 
das lajes e o peso próprio da parede sobre a 
mesma, as respectivas cargas devem ser 
consideradas. A assertiva está correta de acordo 
com diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 
10837, NBR 15812-1 e diversos autores da área). 

9634 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. Incidindo os pesos 
das lajes e o peso próprio da parede sobre a 
mesma, as respectivas cargas devem ser 
consideradas. A assertiva está correta de acordo 
com diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 
10837, NBR 15812-1 e diversos autores da área). 

9653 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. Incidindo os pesos 
das lajes e o peso próprio da parede sobre a 
mesma, as respectivas cargas devem ser 
consideradas. A assertiva está correta de acordo 
com diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 
10837, NBR 15812-1 e diversos autores da área). 

9686 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. Incidindo os pesos 
das lajes e o peso próprio da parede sobre a 
mesma, as respectivas cargas devem ser 
consideradas. A assertiva está correta de acordo 
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com diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 
10837, NBR 15812-1 e diversos autores da área). 

9710 ENGENHEIRO CIVIL 6 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. Incidindo os pesos 
das lajes e o peso próprio da parede sobre a 
mesma, as respectivas cargas devem ser 
consideradas. A assertiva está correta de acordo 
com diversas fontes (ACI 530, BS 5828, NBR 
10837, NBR 15812-1 e diversos autores da área). 

9558 ENGENHEIRO CIVIL 7 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 

9368 ENGENHEIRO CIVIL 9 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o referido 
método pode ser aplicado para os fins previstos 
na assertiva. No mais, apesar dos avanços 
tecnológicos permitirem ao setor de construção 
civil dispor de tecnologias progressivamente mais 
sofisticadas, o referido método pode sim ser 
usado em diversos projetos. 

9477 ENGENHEIRO CIVIL 9 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o referido 
método pode ser aplicado para os fins previstos 
na assertiva. No mais, apesar dos avanços 
tecnológicos permitirem ao setor de construção 
civil dispor de tecnologias progressivamente mais 
sofisticadas, o referido método pode sim ser 
usado em diversos projetos. 

9638 ENGENHEIRO CIVIL 9 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o referido 
método pode ser aplicado para os fins previstos 
na assertiva. No mais, apesar dos avanços 
tecnológicos permitirem ao setor de construção 
civil dispor de tecnologias progressivamente mais 
sofisticadas, o referido método pode sim ser 
usado em diversos projetos. 

9712 ENGENHEIRO CIVIL 9 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o referido 
método pode ser aplicado para os fins previstos 
na assertiva. No mais, apesar dos avanços 
tecnológicos permitirem ao setor de construção 
civil dispor de tecnologias progressivamente mais 
sofisticadas, o referido método pode sim ser 
usado em diversos projetos. 

9177 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o uso do 
vocábulo "podem" permite considerar a assertiva 
verdadeira a depender das características do 
projeto e da parede. 

9226 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o uso do 
vocábulo "podem" permite considerar a assertiva 
verdadeira a depender das características do 
projeto e da parede. 

9369 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o uso do 
vocábulo "podem" permite considerar a assertiva 
verdadeira a depender das características do 
projeto e da parede. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois a assertiva limita a sua análise às lajes que 
sobre ela se apoiam. 

9493 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois a assertiva 
limita a sua análise às lajes que sobre ela se 
apoiam. 

9559 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o uso do 
vocábulo "podem" permite considerar a assertiva 
verdadeira a depender das características do 
projeto e da parede. 

9646 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 
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9663 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o uso do 
vocábulo "podem" permite considerar a assertiva 
verdadeira a depender das características do 
projeto e da parede. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois a assertiva limita a sua análise às lajes que 
sobre ela se apoiam. 

9680 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o uso do 
vocábulo "podem" permite considerar a assertiva 
verdadeira a depender das características do 
projeto e da parede. 

9687 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o uso do 
vocábulo "podem" permite considerar a assertiva 
verdadeira a depender das características do 
projeto e da parede. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois a assertiva limita a sua análise às lajes que 
sobre ela se apoiam. 

9708 ENGENHEIRO CIVIL 10 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o uso do 
vocábulo "podem" permite considerar a assertiva 
verdadeira a depender das características do 
projeto e da parede. 

9575 ENGENHEIRO CIVIL 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo a NBR 
6492 a planta de locação é aquela que 
compreende o projeto como um todo. Assim, por 
abranger todo o projeto objetiva evitar erros ou 
enganos durante a execução da obra. 

9577 ENGENHEIRO CIVIL 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo a NBR 
6492 a planta de locação é aquela que 
compreende o projeto como um todo. Assim, por 
abranger todo o projeto objetiva evitar erros ou 
enganos durante a execução da obra. 

9633 ENGENHEIRO CIVIL 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois as aberturas 
necessárias para a circulação vertical assim como 
escadas, elevadores, poços de luz e ventilação 
enfraquecem a rigidez da laje. 

9690 ENGENHEIRO CIVIL 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o projeto 
executivo é composto de desenhos, detalhes e 
informações necessárias a realização dos 
serviços, já que a utilização apenas de projetos 
arquitetônicos, estruturais e complementares 
podem causar problemas de entendimento na 
obra. Assim, o projeto executivo é fundamental 
para a obtenção das vantagens que o processo 
construtivo em alvenaria estrutural permite. 

9489 ENGENHEIRO CIVIL 16 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. As lajes funcionam 
como elementos enrijecedores das paredes. Para 
garantir esta função devem apresentar formas 
adequadas. A forma quadrada resiste melhor aos 
esforços de torção do que as retangulares. 
Recomenda-se relação entre os lados (C/L) não 
maiores do que 4, sendo 1 a relação ideal. 

9560 ENGENHEIRO CIVIL 16 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. As lajes funcionam 
como elementos enrijecedores das paredes. Para 
garantir esta função devem apresentar formas 
adequadas. A forma quadrada resiste melhor aos 
esforços de torção do que as retangulares. 
Recomenda-se relação entre os lados (C/L) não 
maiores do que 4, sendo 1 a relação ideal. 

9649 ENGENHEIRO CIVIL 16 INDEFERIDO 

A assertiva I É VERDADEIRA. As lajes funcionam 
como elementos enrijecedores das paredes. Para 
garantir esta função devem apresentar formas 
adequadas. A forma quadrada resiste melhor aos 



PREFEITURA DE SERRA TALHADA (PE) | RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

Página 38 de 53 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO RESPOSTA 

esforços de torção do que as retangulares. 
Recomenda-se relação entre os lados (C/L) não 
maiores do que 4, sendo 1 a relação ideal. 

9561 ENGENHEIRO CIVIL 17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois calcula-se a tensão na 
base das paredes, em cada pavimento, para 
diferentes combinações de esforços atuantes 
sobre as mesmas, procurando-se sempre a 
situação mais desfavorável. 

9370 ENGENHEIRO CIVIL 18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois um dos 
objetivos da gestão da qualidade na construção 
civil é melhorar a imagem da instituição e a 
percepção sobre os serviços prestados, seja no 
meio privado seja no meio público. 

9495 ENGENHEIRO CIVIL 18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois um dos 
objetivos da gestão da qualidade na construção 
civil é melhorar a imagem da instituição e a 
percepção sobre os serviços prestados, seja no 
meio privado seja no meio público. 

9707 ENGENHEIRO CIVIL 22 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a média entre 
os valores 59, 62 e 62 é 61 < 65. 

9698 ENGENHEIRO CIVIL 23 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a média entre 
os valores 3,1, 3,12 e 3,2 é 3,14 > R$ 3,10. 

9696 ENGENHEIRO CIVIL 25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a média entre 
os valores 6,5, 6,9 e 7,6 é 7. 

9194 ENGENHEIRO CIVIL 26 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois 33 / 0,25 = 132. 

9563 ENGENHEIRO CIVIL 28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 5º. XXXIV, a) da Constituição Federal). 

9470 ENGENHEIRO CIVIL 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o princípio da 
impessoalidade impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal. 

9372 ENGENHEIRO CIVIL 34 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara, correta e coerente, 
abordando tema previsto em edital. 

9468 ENGENHEIRO CIVIL 34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a lei considerará 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem (CF/88. Art. 
5º. XLIII). 

9196 ENGENHEIRO CIVIL 37 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois tratar com 
indiferença significa tratar com frieza. 

9656 ENGENHEIRO CIVIL 37 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 1. 
Compreensão e interpretação de textos. 

9484 ENGENHEIRO CIVIL 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9537 ENGENHEIRO CIVIL 38 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9378 ENGENHEIRO CIVIL 39 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o verbo admitiu 
o pronome “nos” como objeto. 

9248 FARMACÊUTICO 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a mitose dá origem a 
células com o mesmo número de cromossomos. 
O conceito da assertiva refere-se à meiose. 

9216 FISCAL AMBIENTAL 11 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso, uma vez 
que a questão 11 da prova do cargo de Fiscal 
Ambiental não trata sobre o exposto pelo 
candidato. 
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9183 FISCAL AMBIENTAL 20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o conceito contido no art. 3º. XIV, da 
12.305/2010. 

9384 
FISCAL DE 

CONTROLE URBANO 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. A expressão mão-
de-obra especializada não se limita ao grau de 
formação dos trabalhadores, mas à experiência e 
vivência com as tarefas desempenhadas na obra. 

9407 
FISCAL DE 

CONTROLE URBANO 
29 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. O 
termo empregado está correto e corresponde à 
literalidade do dispositivo constitucional. 

9409 
FISCAL DE 

CONTROLE URBANO 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a impessoalidade 
impõe a observância das finalidades públicas. 

9395 
FISCAL DE 

CONTROLE URBANO 
37 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com 
o texto cerca de 23% das crianças foram 
vacinadas, ou seja mais de 20%. 

9412 
FISCAL DE 

CONTROLE URBANO 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois estão registradas as 
principais informações do fato, visto que trata-se 
de uma notícia, não há argumento. 

9241 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois independente 
do teor do parecer, favorável ou desfavorável, ele 
deve conferir confiabilidade às informações 
prestadas. 

9569 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

2 INDEFERIDO 

A assertiva II É VERDADEIRA, pois a base de 
cálculo do imposto sobre serviços de transportes 
e comunicações é o preço do serviço, conforme 
dispõe o art. 69 do CTN, e art. 13, III da Lei 87/96. 

9380 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

2 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 

9396 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

2 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 

9542 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

2 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 

9571 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

6 DEFERIDO 

A assertiva I É FALSA, pois embora esteja contida 
no art. 70, da LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 
1966, a mesma não foi recepcionada pela 
Constituição Federal de 1988. Observa-se 
também que a mesma encontra-se incorreta de 
acordo com as disposições da LEI 
COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 
1996 (LEI KANDIR). 

9401 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 68, I, do CTN. 

9544 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

8 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 
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9314 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

9 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9376 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

9 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 

9545 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

9 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 

9293 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois uma das 
funções da auditoria fiscal e tributária 
compreende a análise da eficiência e eficácia dos 
procedimentos adotados para a apuração, 
controle e pagamentos dos tributos que incidem 
nas atividades da entidade. 

9246 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a auditoria 
fiscal e tributária deve abarcar informações 
importantes de todos os segmentos de uma 
empresa, sendo assim um importante 
instrumento de gestão administrativa. 

9310 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

13 INDEFERIDO A duas afirmativas são VERDADEIRAS. 

9580 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

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

9582 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde, de 
modo geral, a uma das finalidades da auditoria 
fiscal e tributária. 

9377 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

19 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 

9546 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

19 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 

9547 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

20 INDEFERIDO 

A LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, trata da 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, sendo portanto, parte integrante 
do conjunto de temas de "CONTABILIDADE 
GERAL", presente na página 52 do edital. 

9578 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o artigo art. 5º, XXXIV. a) da Constituição 
Federal. 

9320 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o princípio da 
impessoalidade impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal. 

9579 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

30 INDEFERIDO 
A assertiva encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: Noções de 
Direito Administrativo- Processo administrativo. 
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9392 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

34 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, de acordo com o 
Art. 5º, XVIII da Constituição Federal. A palavra 
“independe” está concordando com “criação”. 

9299 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

36 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os adjetivos 
citados entre outros relacionados ao sobrado e à 
mulher conferem ao texto uma atmosfera de 
suspense. 

9307 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

37 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 1. 
Compreensão e interpretação de textos. 

9154 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

39 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9390 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

39 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 4. 
Morfologia. 

9393 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

40 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois “que podíamos 
fazer refeições ligeiras” é uma oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 

9135 GEÓLOGO 6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a boa impressão que 
se tem da instituição pode ser ANULADA por UM 
único atendimento displicente. 

9556 GEÓLOGO 6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a boa impressão que 
se tem da instituição pode ser ANULADA por UM 
único atendimento displicente. 

9695 GEÓLOGO 6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a boa impressão que 
se tem da instituição pode ser ANULADA por UM 
único atendimento displicente. 

9699 GEÓLOGO 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os custos de 
construção de poços são pequenos, sendo os 
custos operacionais relativamente altos. 

9131 GEÓLOGO 19 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. A 
justificativa apontada pelo candidato (a) não 
interfere na compreensão da assertiva. 

9635 
GUARDA 

MUNICIPAL 
3 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9418 
GUARDA 

MUNICIPAL 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 21, VII da Lei nº 9.503/1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro). A assertiva não exclui a 
possibilidade de outros órgãos desempenharem a 
competência descrita. 

9648 
GUARDA 

MUNICIPAL 
4 INDEFERIDO 

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

9355 
GUARDA 

MUNICIPAL 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe 
art. 7º. I da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha). 

9354 
GUARDA 

MUNICIPAL 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois compete ao 
CONTRAN, de acordo com o art. 12. I, da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

9417 
GUARDA 

MUNICIPAL 
9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois é a violência 
PSICOLÓGICA contra a mulher que inclui, entre 
outras, qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
(Art. 7º, II da Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha). 

9419 
GUARDA 

MUNICIPAL 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º, § 1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 
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9094 
GUARDA 

MUNICIPAL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois (38 * 48) / 2 = 
912 cm². 

9437 
GUARDA 

MUNICIPAL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois 2009 + 37 = 2046, 
NÃO 2036. 

9096 
GUARDA 

MUNICIPAL 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois 1960 + 23 = 1983, 
NÃO 1989. 

9627 
GUARDA 

MUNICIPAL 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a administração 
pública deve obedecer ao princípio da eficiência 
(Art. 37, CF/88). A afirmativa II é FALSA, pois o 
administrador deve fazer aquilo que a lei 
expressamente autoriza. 

9103 
GUARDA 

MUNICIPAL 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9475 
GUARDA 

MUNICIPAL 
31 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º. § 2º. I da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9070 
GUARDA 

MUNICIPAL 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme dispõe 
art. 58. IV da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9168 
GUARDA 

MUNICIPAL 
33 INDEFERIDO 

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

9605 
GUARDA 

MUNICIPAL 
36 INDEFERIDO 

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

9047 
GUARDA 

MUNICIPAL 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois Cláudia 
Ferreira, representante da ONG, informa no texto 
que apesar de já ter recebido denúncias referentes 
aos descuidos, não havia encontrado os 
proprietários dos animais. 

9043 
GUARDA 

MUNICIPAL 
40 INDEFERIDO 

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

9104 
GUARDA 

MUNICIPAL 
40 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente. A 
afirmativa I é VERDADEIRA, pois o autor utiliza 
uma linguagem objetiva para descrever os fatos 
ocorridos. 

9285 
GUARDA 

MUNICIPAL 
n/i INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9290 
GUARDA 

MUNICIPAL 
n/i INDEFERIDO 

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

9185 
MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 
37 INDEFERIDO 

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

9644 
MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9306 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois os animais podem ser 
acasalados através do sistema de monta natural 
a campo, monta natural controlada ou, 
indiretamente, através da inseminação artificial. 

9218 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o néctar é a matéria 
prima, da qual depende diretamente a produção 
do mel e da cera. 

9217 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
11 INDEFERIDO 

A assertiva II É VERDADEIRA de acordo com 
publicações de instituições e profissionais da área 
(ex.: Prof. J.M. Martins, da UEVORA; Prof. Félix H. 
D. González, da UFRGS; Prof. Daniel Herbert de 
Menezes Alves, da FUNORTE). 

9233 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
11 INDEFERIDO 

A assertiva II É VERDADEIRA de acordo com 
publicações de instituições e profissionais da área 
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(ex.: Prof. J.M. Martins, da UEVORA; Prof. Félix H. 
D. González, da UFRGS; Prof. Daniel Herbert de 
Menezes Alves, da FUNORTE). 

9169 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os músculos 
são órgãos constituídos principalmente por tecido 
muscular. 

9170 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os músculos 
são órgãos constituídos principalmente por tecido 
muscular. 

9179 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois ao contrário de muitos 
vírus que causam infecção aguda, o vírus da raiva 
ultrapassa as defesas imunes do hospedeiro, por 
um longo período, devido ao seu extremo 
neurotropismo, isto e, a produção de anticorpos 
antirrábicos em indivíduos infectados só ocorre 
tardiamente, com frequência apenas quando 
surgem os primeiros sintomas. 

9137 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
instrução de higiene bucal como umas das 
possíveis medidas no tratamento da doença cárie 
ativa, não excluindo a existência de outros meios 
que também podem auxiliar esse tratamento. 

9188 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
instrução de higiene bucal como umas das 
possíveis medidas no tratamento da doença cárie 
ativa, não excluindo a existência de outros meios 
que também podem auxiliar esse tratamento. 

9214 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
instrução de higiene bucal como umas das 
possíveis medidas no tratamento da doença cárie 
ativa, não excluindo a existência de outros meios 
que também podem auxiliar esse tratamento. 

9435 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 

9606 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
instrução de higiene bucal como umas das 
possíveis medidas no tratamento da doença cárie 
ativa, não excluindo a existência de outros meios 
que também podem auxiliar esse tratamento. 

9611 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
instrução de higiene bucal como umas das 
possíveis medidas no tratamento da doença cárie 
ativa, não excluindo a existência de outros meios 
que também podem auxiliar esse tratamento. 

9715 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9581 ODONTÓLOGO 3 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a 
bibliografia vigente: DIRETRIZES PARA O 
CUIDADO DAS PESSOAS IDOSAS NO SUS do 
Ministério da Saúde. 

9209 ODONTÓLOGO 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta 
algumas das medidas que podem ser tomadas no 
tratamento da doença cárie ativa. 

9222 ODONTÓLOGO 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o tratamento 
da doença cárie ativa deve ser individualizado em 
relação ao paciente e as suas peculiaridades. 

9342 ODONTÓLOGO 12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o tratamento 
da doença cárie ativa deve ser individualizado em 
relação ao paciente e as suas peculiaridades. 

9034 ODONTÓLOGO 13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o tratamento 
restaurador atraumático (TRA) é considerada uma 
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estratégia de tratamento apropriado de lesões 
cariosas iniciais, integrada a programas 
educativo-preventivos, em populações com 
acesso restrito à serviços tradicionais. 

9655 ODONTÓLOGO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o tratamento 
restaurador atraumático (TRA) é considerada uma 
estratégia de tratamento apropriado de lesões 
cariosas iniciais, integrada a programas 
educativo-preventivos, em populações com 
acesso restrito à serviços tradicionais. 

9032 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9140 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o tratamento 
da doença cárie ativa deve ser individualizado em 
relação ao paciente e as suas peculiaridades. A 
assertiva não diz que o tratamento citado (a 
remoção profissional de placa, por meio de 
raspagem) é aplicado à Cárie. A assertiva diz que 
tal tratamento pode estar compreendido no 
atendimento ao paciente com Carie, sendo 
comum a ocorrência de ambos no mesmo 
paciente. 

9157 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9176 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9210 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9269 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 
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9406 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9456 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9658 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9674 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9716 ODONTÓLOGO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Embora a alegação 
do candidato (a) esteja correta, a assertiva não diz 
que o tratamento citado (a remoção profissional 
de placa, por meio de raspagem) é aplicado à 
Cárie. A assertiva diz que tal tratamento pode 
estar compreendido no atendimento ao paciente 
com Carie, sendo comum a ocorrência de ambos 
no mesmo paciente. 

9155 ODONTÓLOGO 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, a fisioterapia 
odontológica é um dos procedimentos utilizados 
na especialidade dentística restauradora. 

9174 ODONTÓLOGO 15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta a 
instrução de higiene bucal como umas das 
possíveis medidas no tratamento da doença cárie 
ativa, não excluindo a existência de outros meios 
que também podem auxiliar esse tratamento. 

9191 ODONTÓLOGO 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 

9271 ODONTÓLOGO 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, a fisioterapia 
odontológica é um dos procedimentos utilizados 
na especialidade dentística restauradora. 

9659 ODONTÓLOGO 15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, a fisioterapia 
odontológica é um dos procedimentos utilizados 
na especialidade dentística restauradora. 

9274 ODONTÓLOGO 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a fluoretação 
da água auxilia na prevenção da cárie dentária da 
população com acesso a essa água tratada. 
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9338 ODONTÓLOGO 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a fluoretação 
da água auxilia na prevenção da cárie dentária da 
população com acesso a essa água tratada. 

9531 ODONTÓLOGO 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a fluoretação 
da água auxilia na prevenção da cárie dentária da 
população com acesso a essa água tratada. 

9642 ODONTÓLOGO 19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a fluoretação 
da água auxilia na prevenção da cárie dentária da 
população com acesso a essa água tratada. 

9438 ODONTÓLOGO 24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 85 * 14 * 51 = 
60.690. 

9498 ODONTÓLOGO 24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 85 * 14 * 51 = 
60.690. 

9208 ODONTÓLOGO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a lei considerará 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem (CF/88. Art. 
5º. XLIII). 

9718 ODONTÓLOGO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a lei considerará 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem (CF/88. Art. 
5º. XLIII). 

9730 ODONTÓLOGO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a lei considerará 
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem (CF/88. Art. 
5º. XLIII). 

9044 ODONTÓLOGO 30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o princípio da 
impessoalidade impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o seu fim legal. 

9344 ODONTÓLOGO 31 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois segundo o princípio da 
legalidade, representa um limite para a atuação do 
Estado, impedindo o administrador de exercer o 
abuso de poder. 

9046 ODONTÓLOGO 33 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 3º, II da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9162 ODONTÓLOGO 34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a pequena 
propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes 
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento (CF/88. 
Art. 5º. XXVI). 

9275 ODONTÓLOGO 34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a pequena 
propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes 
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento (CF/88. 
Art. 5º. XXVI). 
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9382 ODONTÓLOGO 34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a pequena 
propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes 
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento (CF/88. 
Art. 5º. XXVI). A afirmativa II é VERDADEIRA, de 
acordo com o Art. 5º, XVIII da Constituição 
Federal. 

9346 ODONTÓLOGO 34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a pequena 
propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes 
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento (CF/88. 
Art. 5º. XXVI). A afirmativa II é VERDADEIRA, de 
acordo com o Art. 5º, XVIII da Constituição 
Federal. 

9348 ODONTÓLOGO 36 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os adjetivos 
citados entre outros relacionados ao sobrado e à 
mulher conferem ao texto uma atmosfera de 
suspense. 

9482 ODONTÓLOGO 39 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o acento recai sobre a 
desinência. Logo, é uma forma verbal arrizotônica. 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o verbo admitiu 
o pronome “nos” como objeto. 

9567 ODONTÓLOGO 39 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o verbo admitiu 
o pronome “nos” como objeto. 

9136 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 193 do Código Civil. 

9615 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
32 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois aborda 
corretamente características do princípio da 
eficiência na atuação agente público. 

9612 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
33 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo 
com o art. 41. § 1º, I da Constituição Federal. 

9584 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os adjetivos 
citados entre outros relacionados ao sobrado e à 
mulher conferem ao texto uma atmosfera de 
suspense 

9617 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
37 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois tratar com 
indiferença significa tratar com frieza. 

9643 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os adjetivos 
citados entre outros relacionados ao sobrado e à 
mulher conferem ao texto uma atmosfera de 
suspense 

9267 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9273 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a fala da 
primeira vem seguida da impressão acerca do 
sobrado. Logo, refere-se a ele. 

9515 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a fala da 
primeira vem seguida da impressão acerca do 
sobrado. Logo, refere-se a ele. 

9619 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9652 
PROCURADOR 

MUNICIPAL 
38 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o texto obedece a uma 
sequência temporal e não há flashback. 

9041 
PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
2 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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9433 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9434 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois os equipamentos 
elétricos, como a enceradeira ou o aspirador de pó, 
devem ser desligados apenas após o uso, 
devendo ser ligados antes da realização dos 
serviços de limpeza para os quais são destinados. 

9265 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 2. Avaliação 
da aprendizagem. 

9400 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 2. Avaliação 
da aprendizagem. 

9679 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 2. Avaliação 
da aprendizagem. 

9272 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 2. Avaliação 
da aprendizagem. 

9127 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

6 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso, uma vez 
que a questão 3 da prova do cargo de PROFESSOR 
I não trata sobre o exposto pelo candidato. 

9281 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

9 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: 2. Avaliação 
da aprendizagem. 

9068 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois SUPERAR o caráter 
fragmentado das práticas educativas é um 
objetivo do planejamento no ambiente escolar. 

9604 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9119 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9296 
PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
19 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. 
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9733 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9108 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 2,5% de 3200 é 
igual a 80. Assim, o montante é R$ 3280. 

9341 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9461 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a média entre os 
valores 91, 99 e 104 é 98 < 101. 

9349 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9469 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 2 * 149 + 2 * 
187 = 672. 

9668 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA , conforme dispõe o 
art. 5º, XVI da Constituição Federal. 

9297 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º, § 2º, II da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9709 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9121 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9284 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9305 
PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, SALVO, no último caso, por ordem 
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PRÉ ESCOLA, 1º AO 
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judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal (Art. 5º. XII, CF/88). 

9410 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, SALVO, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal (Art. 5º. XII, CF/88). 

9427 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, SALVO, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal (Art. 5º. XII, CF/88). 

9599 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, SALVO, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal (Art. 5º. XII, CF/88). 

9621 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

34 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, e está de acordo 
com o Art. 5º , XLVI, "b" e "c" da Constituição 
Federal. 

9670 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

34 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital: direitos e 
deveres individuais e coletivos. 

9673 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, SALVO, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal (Art. 5º. XII, CF/88). 

9360 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

34 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, SALVO, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal (Art. 5º. XII, CF/88). 

9701 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

36 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a forma verbal não 
tem o sentido de existir. 

9115 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9116 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
39 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois a notícia traz uma 
quantia financeira precisa (Ao todo, serão R$ 16,3 
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milhões...), não fazendo qualquer referência a 
valores superiores ao apresentado. Assim, a 
presença do vocábulo "mais", na assertiva I, torna 
a mesma FALSA. 

9700 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

39 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois, no trecho do texto a 
crase ocorre devido à regência verbal. No exemplo 
dado, a regência é nominal. 

9126 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9128 

PROFESSOR I 
(EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CRECHE, 
PRÉ ESCOLA, 1º AO 

5º ANO) 

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

9330 
PROFESSOR II 
(GEOGRAFIA) 

2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois uma das 
finalidades da educação sexual é auxiliar os 
alunos a agirem de modo solidário em relação aos 
portadores de HIV. 

9340 
PROFESSOR II 
(GEOGRAFIA) 

12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os solos 
autóctones são gerados a partir de material não 
transportado, ou seja, são os solos gerados a 
partir da intemperização das rochas subjacentes. 

9350 
PROFESSOR II 
(GEOGRAFIA) 

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

9180 
PROFESSOR II 
(GEOGRAFIA) 

40 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o pronome faz 
referência a Helena, já que o favor foi prestado a 
ela. 

9280 
PROFESSOR II 

(LETRAS) 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois no Brasil, o ensino 
DEVE ser ministrado com base no respeito à 
liberdade e apreço à tolerância. A afirmativa II é 
FALSA, pois trata-se da comunidade SURDA. 

9343 
PROFESSOR II 

(LETRAS) 
6 INDEFERIDO 

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

9528 
PROFESSOR II 

(LETRAS) 
14 INDEFERIDO 

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

9541 
PROFESSOR II 

(LETRAS) 
18 INDEFERIDO 

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

9660 
PROFESSOR II 

(LETRAS) 
36 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a forma verbal não 
tem o sentido de existir. 

9654 
PROFESSOR II 

(LETRAS) 
39 INDEFERIDO 

A afirmativa III é FALSA, pois, no trecho do texto a 
crase ocorre devido à regência verbal. No exemplo 
dado, a regência é nominal. 

9362 
PROFESSOR II 

(LETRAS) 
40 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o pronome faz 
referência a Helena, já que o favor foi prestado a 
ela. 

9313 
PROFESSOR II 

(MATEMÁTICA) 
12 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente. As 
palavras apontadas no recursos são sinônimas, 
não afetando a compreensão do (a) candidato (a) 
acerca da afirmativa. 

9727 
PROFESSOR II 

(MATEMÁTICA) 
17 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara, coerente, e trata de 
taxas proporcionais em regime de juros 
compostos. 
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9291 
PROFESSOR II 

(MATEMÁTICA) 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme dispõe o 
art. 1º, § 2º, II da Lei Nº 9.784/99 (Processo 
Administrativo). 

9045 PSICÓLOGO 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o consumo de fibras 
pela gestante é essencial, pois auxilia no 
funcionamento do intestino, que fica mais lento 
nessa fase. 

9564 PSICÓLOGO 39 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o verbo admitiu 
o pronome “nos” como objeto. 

9055 
TÉCNICO(A) 
AGRÍCOLA 

1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o preparo da 
sementeira começa pela aração do solo, retirada 
de pedras, restos de vegetais e o preparo do solo 
através do uso de enxadas rotativas, normalmente 
acopladas a micro tratores, por exemplo. 

9555 
TÉCNICO(A) 
AGRÍCOLA 

1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o preparo da 
sementeira começa pela aração do solo, retirada 
de pedras, restos de vegetais e o preparo do solo 
através do uso de enxadas rotativas, normalmente 
acopladas a micro tratores, por exemplo. 

9219 
TÉCNICO(A) 
AGRÍCOLA 

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

9629 
TÉCNICO(A) 
AGRÍCOLA 

5 DEFERIDO 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois deve SIM incluir, 
em sua composição, representantes dos 
servidores da instituição. 

9548 
TÉCNICO(A) 
AGRÍCOLA 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 55 menos 8% 
corresponde a R$ 50,6. 

9522 
TÉCNICO(A) 
AGRÍCOLA 

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

9526 
TÉCNICO(A) 
AGRÍCOLA 

39 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9524 
TÉCNICO(A) 
AGRÍCOLA 

40 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9260 
TÉCNICO(A) 
AMBIENTAL 

8 DEFERIDO 
Questão ANULADA. O tema abordado no item I 
extrapola a determinação do conteúdo 
programático prevista em edital. 

9374 
TÉCNICO(A) 
AMBIENTAL 

8 DEFERIDO 
Questão ANULADA. O tema abordado no item I 
extrapola a determinação do conteúdo 
programático prevista em edital. 

9256 
TÉCNICO(A) 
AMBIENTAL 

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

9048 
TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES 

5 DEFERIDO 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois deve SIM incluir, 
em sua composição, representantes dos 
servidores da instituição. 

9405 
TÉCNICO(A) EM 
ELETRICIDADE 

5 DEFERIDO 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois deve SIM incluir, 
em sua composição, representantes dos 
servidores da instituição. 

9439 
TÉCNICO(A) EM 
ELETRICIDADE 

5 DEFERIDO 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois deve SIM incluir, 
em sua composição, representantes dos 
servidores da instituição. 

9240 
TÉCNICO(A) EM 
ELETRICIDADE 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a resistividade 
é uma propriedade que define o quanto um 
material opõe-se à passagem de corrente elétrica. 
Assim, os materiais de elevada resistividade 
destinam-se às aplicações de transformação de 
energia elétrica em térmica em equipamentos 
elétricos. 

9224 
TÉCNICO(A) EM 
ELETRICIDADE 

17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. A afirmativa 
II é VERDADEIRA, pois apresenta de modo 
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exemplificativo os principais requisitos para o 
cálculo da iluminação. 

9242 
TÉCNICO(A) EM 
ELETRICIDADE 

19 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, 
abordando o tema previsto em edital. A afirmativa 
II é VERDADEIRA, pois cada circuito deverá ter seu 
próprio condutor neutro. 

9404 
TÉCNICO(A) EM 
ELETRICIDADE 

19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cada circuito 
deverá ter seu próprio condutor neutro. 

9052 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as 
características apresentadas referem-se a 
diabetes. A justificativa apontada pelo (a) 
candidato (a) não impede a compreensão da 
assertiva. 

9058 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
1 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações 
suficientes para fundamentar o recurso. 

9237 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o estudo 
histopatológico do tecido obtido pela biópsia da 
próstata é recomendado sempre que houver 
anormalidades no toque retal ou na dosagem do 
PSA. A assertiva não limita a realização da biópsia 
a apenas essas hipóteses. 

9132 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
40 INDEFERIDO 

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

 


