
ESTADO DE PERNAMBUCO 
CÂMARA DE SERRA TALHADA 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL Nº 01/2018, PUBLICADO EM 07 DE MAIO DE 2018 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
DOS RECURSOS DEFERIDOS. 
 

CARGO / QUESTÃO ALTERAÇÃO DE GABARITO 

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO. Questão: 9 Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO. Questão: 14 Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO. Questão: 40 Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". 
Cargo: AGENTE DE CONTROLE INTERNO. Questão: 25 Novo gabarito é a letra "b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa". 
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. Questão: 21 Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
Cargo: DIGITADOR. Questão: 40 Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". 
Cargo: MOTORISTA. Questão: 40 Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". 
Cargo: PROCURADOR JURÍDICO. Questão: 25 Novo gabarito é a letra "b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa". 
Cargo: TELEFONISTA. Questão: 40 Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". 
Cargo: VIGILANTE. Questão: 21 Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 

 
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS. 
 

ID CARGO QUESTÃO STATUS RESPOSTA 

8502 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 1 Indeferido Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

9020 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 1 Indeferido Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

8521 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 1 Indeferido 

O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar a sua contestação. Os cadernos 
de questões das avaliações objetivas encontram-se disponíveis no site do Instituto ADM&TEC 
(www.admtec.org.br). 

8704 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 2 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois não se deve alterar TODOS os procedimentos adotados, apenas aqueles que não 
atendem ao plano. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 2º, IV, da LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000. 

8586 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 2 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois não se deve alterar TODOS os procedimentos adotados, apenas aqueles que não 
atendem ao plano. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 2º, IV, da LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000. 
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8868 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 2 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois não se deve alterar TODOS os procedimentos adotados, apenas aqueles que não 
atendem ao plano. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 2º, IV, da LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000. 

8580 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8991 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8496 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8418 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8642 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8617 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8591 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 
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8623 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8630 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8528 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8767 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 3 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois no contexto da administração de materiais, a inspeção de recebimento permite 
verificar FÍSICA e documentalmente o recebimento de material, PODENDO AINDA VERIFICAR os atributos 
qualitativos com base nas normas de controle de qualidade. A assertiva II É FALSA, pois na etapa de 
VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os processos e avaliados os resultados obtidos. O termo 
"Check" refere-se à checagem. O termo "Plan" refere-se ao planejamento. 

8891 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8892 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
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também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8700 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8526 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8980 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
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estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8651 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8423 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8426 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 
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8635 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8669 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8962 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8696 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
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se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8832 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8833 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8834 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
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um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8837 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8838 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8841 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 4 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois a necessidade de abrigo, o que inclui a proteção contra intempéries (calor, frio, 
ensolação e chuva, por exemplo), é uma necessidade fisiológica humana. As necessidades de segurança, por 
sua vez, são necessidades de proteção contra o perigo, a ameaça e a privação. Algumas pessoas erroneamente 
se referem a elas como necessidade de proteção. Assim, uma casa estará relacionada às necessidades 
fisiológicas na medida em que protege o indivíduo contra o frio, por exemplo. Ao mesmo tempo, uma casa 
poderá estar relacionada à segurança na medida em que o indivídio tem a segurança de que todos os dias terá 
um lugar próprio para onde retornar. Por fim, uma casa, enquanto lar e local de residência de uma família, pode 
também estar relacionada às necessidades sociais (pertencer a um grupo, ser aceito), às necessidades de 
estima (do indivíduo enquanto provedor da família) e de auto-realização (quando conquistar a casa própria é um 
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sonho que foi alcançado). A assertiva II é VERDADEIRA, pois o conceito de estoque zero não elimina 100% dos 
estoques, pois ainda pode haver estoque de segurança em níveis mínimos, estoque em processo e estoque de 
materiais de manutenção, por exemplo. 

8900 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8663 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8470 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8512 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8920 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8866 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8639 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 



 

 
Câmara de Serra Talhada (PE) | Respostas aos recursos das provas objetivas | Página 10 de 58 

ID CARGO QUESTÃO STATUS RESPOSTA 

8443 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8664 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8654 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8464 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8963 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

9019 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8408 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8494 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
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II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8877 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8931 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8774 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8988 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8511 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8905 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8897 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 
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8898 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8899 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8923 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 6 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois as necessidades fisiológicas e de segurança estão nos níveis mais baixos da 
pirâmide de Maslow. Essas necessidades também são chamadas de necessidades básicas por outros autores. 
Herzberg inclui as necessidades fisiológicas e de segurança entre os fatores higiênicos na sua teoria. A assertiva 
II É FALSA, pois o diagrama de causa e efeito NÃO É UM GRÁFICO DE BARRAS, é um diagrama que relaciona as 
possíveis causas que contribuem para um determinado efeito acontecer. 

8934 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 7 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois é VEDADO o sigilo da licitação, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura (Art. 3º, § 3º, lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 - licitações e contratos da administração pública). 

8932 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 7 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois é VEDADO o sigilo da licitação, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura (Art. 3º, § 3º, lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 - licitações e contratos da administração pública). 

9023 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 8 Indeferido A assertiva II É VERDADEIRA (Art. 3º, IX, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 

8531 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8631 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8460 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8703 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 

embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
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(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8701 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8606 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8926 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8548 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8925 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8870 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8643 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 9 Deferido 

O novo gabarito passa a ser a alternativa "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". A assertiva I É FALSA, pois 
embora a assertiva traga a descrição do disposto no Art. 3º, § 1º, II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(licitações e contratos da administração pública), ela omite as exceções descritas no art. 3º da lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

8726 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 12 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a literatura na área e também de acordo com o disposto 
na LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (Art. 179, I). Assim, o Ativo Circulante, que compreende as 
disponibilidades de numerário, bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício 
seguinte, compreende também aqueles realizáveis dentro de um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois a administração por objetivos compreende a determinação de objetivos organizacionais, departamentais e 
até mesmo individuais. 

8933 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 12 Indeferido A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a literatura na área e também de acordo com o disposto 

na LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (Art. 179, I). Assim, o Ativo Circulante, que compreende as 



 

 
Câmara de Serra Talhada (PE) | Respostas aos recursos das provas objetivas | Página 14 de 58 

ID CARGO QUESTÃO STATUS RESPOSTA 
disponibilidades de numerário, bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício 
seguinte, compreende também aqueles realizáveis dentro de um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois a administração por objetivos compreende a determinação de objetivos organizacionais, departamentais e 
até mesmo individuais. 

8473 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 12 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a literatura na área e também de acordo com o disposto 
na LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (Art. 179, I). Assim, o Ativo Circulante, que compreende as 
disponibilidades de numerário, bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício 
seguinte, compreende também aqueles realizáveis dentro de um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois a administração por objetivos compreende a determinação de objetivos organizacionais, departamentais e 
até mesmo individuais. 

8947 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 13 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a licitação é um ato administrativo formal (possui forma determinada em lei), 
de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (licitações e contratos da administração pública). A 
assertiva II É FALSA, pois a contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, ASSIM COMO A CORREÇÃO DE 
RUMO, CASO NECESSÁRIO, para alcançar o resultado esperado, é uma das características da administração por 
objetivos. 

8929 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 13 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a licitação é um ato administrativo formal (possui forma determinada em lei), 
de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (licitações e contratos da administração pública). A 
assertiva II É FALSA, pois a contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, ASSIM COMO A CORREÇÃO DE 
RUMO, CASO NECESSÁRIO, para alcançar o resultado esperado, é uma das características da administração por 
objetivos. 

8587 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8448 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8455 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8971 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8800 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 

denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
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DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8927 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8478 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8815 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8911 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8795 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 14 Deferido 

Gabarito passa a ser a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa", pois a assertiva I é FALSA, dado que a 
denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 1976). A assertiva II é VERDADEIRA, pois essas são de fato características da administração por 
objetivos. 

8977 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 15 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a integridade é a qualidade da informação NÃO modificada, inclusive quanto à origem, 
trânsito e destino (Art. 4º, VIII, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). A assertiva 
II É FALSA, pois as necessidades sociais, na teoria de Maslow, estão relacionadas à afeição, aceitação, amizade 
e sensação de pertencer a um grupo. 

8776 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 15 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a integridade é a qualidade da informação NÃO modificada, inclusive quanto à origem, 
trânsito e destino (Art. 4º, VIII, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). A assertiva 
II É FALSA, pois as necessidades sociais, na teoria de Maslow, estão relacionadas à afeição, aceitação, amizade 
e sensação de pertencer a um grupo. 

8527 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 16 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Gráfico de Pareto apresenta as colunas representativas de frequencia em 
ordem decrescente (da maior para a menor, da esquerda para a direita). A disposição das colunas é uma das 
diferenças fundamentais entre o Diagrama de Pareto e o Histograma. Outra característica fundamental do 
Gráfico de Pareto é a curva de frequencia acumulada, que auxilia na visualização e determinação dos elementos 
que representam a maior parte dos problemas / eventos a serem analisados. 

8878 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 16 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Gráfico de Pareto apresenta as colunas representativas de frequencia em 
ordem decrescente (da maior para a menor, da esquerda para a direita). A disposição das colunas é uma das 
diferenças fundamentais entre o Diagrama de Pareto e o Histograma. Outra característica fundamental do 
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Gráfico de Pareto é a curva de frequencia acumulada, que auxilia na visualização e determinação dos elementos 
que representam a maior parte dos problemas / eventos a serem analisados. 

8624 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 16 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Gráfico de Pareto apresenta as colunas representativas de frequencia em 
ordem decrescente (da maior para a menor, da esquerda para a direita). A disposição das colunas é uma das 
diferenças fundamentais entre o Diagrama de Pareto e o Histograma. Outra característica fundamental do 
Gráfico de Pareto é a curva de frequencia acumulada, que auxilia na visualização e determinação dos elementos 
que representam a maior parte dos problemas / eventos a serem analisados. 

8746 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 16 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Gráfico de Pareto apresenta as colunas representativas de frequencia em 
ordem decrescente (da maior para a menor, da esquerda para a direita). A disposição das colunas é uma das 
diferenças fundamentais entre o Diagrama de Pareto e o Histograma. Outra característica fundamental do 
Gráfico de Pareto é a curva de frequencia acumulada, que auxilia na visualização e determinação dos elementos 
que representam a maior parte dos problemas / eventos a serem analisados. 

8836 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 16 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Gráfico de Pareto apresenta as colunas representativas de frequencia em 
ordem decrescente (da maior para a menor, da esquerda para a direita). A disposição das colunas é uma das 
diferenças fundamentais entre o Diagrama de Pareto e o Histograma. Outra característica fundamental do 
Gráfico de Pareto é a curva de frequencia acumulada, que auxilia na visualização e determinação dos elementos 
que representam a maior parte dos problemas / eventos a serem analisados. 

8754 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 

8636 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 

8474 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 

8637 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 
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8569 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 

8879 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 

8880 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 

8796 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 

9009 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois o Art. 179, II, da lei 6.404/76, determina que no ativo realizável a longo prazo 
estão incluídos "os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte", sendo, portanto, realizados em 
prazos superior a um exercício social. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o diagrama de causa e efeito reúne em 
si os problemas a serem analisados e solucionados, mostrando as causas (inclusive a principal causa) de um 
efeito ou problema. 

8452 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 19 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser CONHECIDA E UTILIZADA 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados (Art. 4º, VI, da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 
- lei de acesso à informação). A assertiva II É VERDADEIRA, pois a proteção contra danos emocionais relaciona-
se com a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da auto-estima, por exemplo. 

8721 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 19 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser CONHECIDA E UTILIZADA 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados (Art. 4º, VI, da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 
- lei de acesso à informação). A assertiva II É VERDADEIRA, pois a proteção contra danos emocionais relaciona-
se com a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da auto-estima, por exemplo. 

8661 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 19 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser CONHECIDA E UTILIZADA 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados (Art. 4º, VI, da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 
- lei de acesso à informação). A assertiva II É VERDADEIRA, pois a proteção contra danos emocionais relaciona-
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se com a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da auto-estima, por exemplo. 

8842 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 19 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a disponibilidade é a qualidade da informação que pode ser CONHECIDA E UTILIZADA 
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados (Art. 4º, VI, da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 
- lei de acesso à informação). A assertiva II É VERDADEIRA, pois a proteção contra danos emocionais relaciona-
se com a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição 
da auto-estima, por exemplo. 

8482 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 
A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

8499 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 
A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

8881 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 
A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

8440 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 
A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

8525 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 
A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

9015 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 
A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

8846 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 
A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

8964 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 

A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
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identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

8857 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 20 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 4º, VII, lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - lei de acesso à informação). 
A assertiva II É FALSA, pois a administração por objetivos é um processo pelo qual gerentes e subordinados 
identificam objetivos comuns e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade, SENDO NECESSÁRIO O 
FEEDBACK ao longo da gestão. 

8717 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 21 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, I, da LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). A 
assertiva II É FALSA, pois a investidura em cargo ou emprego público pode ocorrer mediante nomeação para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (Art. 37. II, CF/88). 

8458 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 21 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, I, da LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). A 
assertiva II É FALSA, pois a investidura em cargo ou emprego público pode ocorrer mediante nomeação para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (Art. 37. II, CF/88). 

8565 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 23 Indeferido A assertiva II É FALSA, pois a média entre os valores 92, 95 e 89 é 92 > 89. 

8714 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 27 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (CF/88. Art. 5º. 
LXVIII). 

8943 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 28 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 5º. XVIII). A assertiva II É FALSA, pois ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (CF/88. Art. 5º. VIII). 
Assim, o texto constitucional não fala em privação de direitos por motivos religiosos para a "manutenção da 
moral na sociedade". De modo complementar, a justiça pode interferir em um ato imoral APENAS quando esse 
se mostrar também ilegal. 

8944 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 28 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 5º. XVIII). A assertiva II É FALSA, pois ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (CF/88. Art. 5º. VIII). 
Assim, o texto constitucional não fala em privação de direitos por motivos religiosos para a "manutenção da 
moral na sociedade". De modo complementar, a justiça pode interferir em um ato imoral APENAS quando esse 
se mostrar também ilegal. 

8946 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 28 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 5º. XVIII). A assertiva II É FALSA, pois ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (CF/88. Art. 5º. VIII). 
Assim, o texto constitucional não fala em privação de direitos por motivos religiosos para a "manutenção da 
moral na sociedade". De modo complementar, a justiça pode interferir em um ato imoral APENAS quando esse 
se mostrar também ilegal. 

8670 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 28 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 5º. XVIII). A assertiva II É FALSA, pois ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (CF/88. Art. 5º. VIII). 
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Assim, o texto constitucional não fala em privação de direitos por motivos religiosos para a "manutenção da 
moral na sociedade". De modo complementar, a justiça pode interferir em um ato imoral APENAS quando esse 
se mostrar também ilegal. 

9024 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 29 Indeferido Candidato(a) não apresentou informações de contestação do gabarito preliminar. 

8462 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 32 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 37. II da CF/88). A assertiva II é VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, XI, da 

LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8874 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 32 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 37. II da CF/88). A assertiva II é VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, XI, da 

LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8603 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 32 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 37. II da CF/88). A assertiva II é VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, XI, da 

LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8604 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 32 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 37. II da CF/88). A assertiva II é VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, XI, da 

LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8605 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 32 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 37. II da CF/88). A assertiva II é VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, XI, da 

LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8872 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 32 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 37. II da CF/88). A assertiva II é VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, XI, da 

LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8487 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois refere-se ao princípio da eficiência. O termo "aproveitamento maximizado", 
utilizado na assertiva, está relacionado à eficiência. A assertiva II É FALSA, pois nos processos administrativos 
deve-se OBSERVAR a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé (Art. 2º, Parágrafo único, 
IV, da LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

9012 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois refere-se ao princípio da eficiência. O termo "aproveitamento maximizado", 
utilizado na assertiva, está relacionado à eficiência. A assertiva II É FALSA, pois nos processos administrativos 
deve-se OBSERVAR a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé (Art. 2º, Parágrafo único, 
IV, da LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8520 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois refere-se ao princípio da eficiência. O termo "aproveitamento maximizado", 
utilizado na assertiva, está relacionado à eficiência. A assertiva II É FALSA, pois nos processos administrativos 
deve-se OBSERVAR a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé (Art. 2º, Parágrafo único, 
IV, da LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8742 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 34 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, conforme o Art. 5º, XLVII: não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX. A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

8632 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 34 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, conforme o Art. 5º, XLVII: não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX. A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

8781 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 36 Indeferido A assertiva I É FALSA, pois refere-se à organização da Bienal do Livro. A assertiva II é FALSA, pois não se fala 

em música na notícia. 
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8919 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 37 Indeferido 

A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com o trecho "O evento irá trazer pela primeira vez ao Brasil autores 
como o premiado nigeriano Chigozie Obioma, autor do romance Os 
Pescadores". 

8875 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8871 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8812 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8589 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8779 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8414 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8679 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8707 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8976 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8865 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8434 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8723 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8994 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8425 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8608 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8611 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8613 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8889 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8544 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8676 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8922 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8509 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8466 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8990 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8647 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8447 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8981 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8702 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8490 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8873 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8412 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8853 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8626 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8745 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8456 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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9016 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8708 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8622 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8650 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8437 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8505 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8887 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8547 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8574 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8421 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8435 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8476 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8530 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8705 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

9010 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8876 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8999 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8677 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8577 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8428 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8712 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8649 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8799 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8461 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8697 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8537 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8588 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8666 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8442 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8445 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8546 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8973 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

9011 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8480 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

9017 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8788 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8655 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8543 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8671 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8430 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8810 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8504 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8823 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8724 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

9006 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8469 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8545 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8777 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8941 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8802 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8806 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8658 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8940 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8560 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8720 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8914 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8518 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8422 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8673 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8424 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8709 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8797 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8996 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8937 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8869 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8519 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8439 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8567 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8950 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8820 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8706 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8791 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8444 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8634 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8778 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8888 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8939 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8798 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8824 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8749 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 40 Deferido 

Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8534 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

1 Indeferido 
A assertiva II É FALSA, pois prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem INDEVIDA a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, constitui ato lesivo à administração pública (Art. 5º, I, da Lei n. 
12.846/2013). 

8600 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

3 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois havendo ilegalidade ou não conformidade do ato, a auditoria pode recomendar 
que o mesmo seja corrigido ou desfeito. 

8765 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

3 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois havendo ilegalidade ou não conformidade do ato, a auditoria pode recomendar 
que o mesmo seja corrigido ou desfeito. 

8948 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

3 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois havendo ilegalidade ou não conformidade do ato, a auditoria pode recomendar 
que o mesmo seja corrigido ou desfeito. 
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8736 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

7 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois não cita o impedimento de outras partes interessadas pedirem a auditoria. 

8538 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

7 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois não cita o impedimento de outras partes interessadas pedirem a auditoria. 

8674 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

7 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois não cita o impedimento de outras partes interessadas pedirem a auditoria. 

8535 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

10 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois resumo diversos artigos da LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, 
especialmente em relação ao seu TÍTULO I. 

8956 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

10 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois resumo diversos artigos da LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, 
especialmente em relação ao seu TÍTULO I. 

8441 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

10 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois resumo diversos artigos da LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, 
especialmente em relação ao seu TÍTULO I. 

8821 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

10 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois resumo diversos artigos da LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, 
especialmente em relação ao seu TÍTULO I. 

8780 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

10 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois resumo diversos artigos da LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, 
especialmente em relação ao seu TÍTULO I. 

8936 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

10 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois resumo diversos artigos da LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, 
especialmente em relação ao seu TÍTULO I. 

8572 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

10 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois resumo diversos artigos da LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, 
especialmente em relação ao seu TÍTULO I. 

8678 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

11 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 2°, § 1°, IV da Lei Federal nº. 4.320/1964: Do Controle da Execução 
Orçamentária. Capítulo I - Disposições Gerais). 

8718 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

15 Indeferido 

A assertiva II É VERDADEIRA, pois está de acordo com a lei LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, Art. 7°, I e 
II, e também de acordo com autores da área (Contabilidade pública / Rosaura Conceição Haddad, Francisco 
Glauber Lima Mota. - Florianópolis : Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : 
UAB, 2010). 
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8884 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

15 Indeferido 

A assertiva II É VERDADEIRA, pois está de acordo com a lei LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, Art. 7°, I e 
II, e também de acordo com autores da área (Contabilidade pública / Rosaura Conceição Haddad, Francisco 
Glauber Lima Mota. - Florianópolis : Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : 
UAB, 2010). 

8680 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

16 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois a auditoria concomitante é aquela efetuada NO DECURSO de uma situação/ato, 
ACOMPANHANDO a sua realização. Pode ocorrer, por exemplo, na fiscalização da execução de um contrato EM 
ANDAMENTO. 

8789 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois está de acordo com a LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, Art. 34, que 
afirma: "o exercício financeiro coincidirá com o ano civil", e também com autores da área, como em Contabilidade 
pública / Rosaura Conceição Haddad, Francisco Glauber Lima Mota. - Florianópolis : Departamento de Ciências 
da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010. 

8451 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois está de acordo com a LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, Art. 34, que 
afirma: "o exercício financeiro coincidirá com o ano civil", e também com autores da área, como em Contabilidade 
pública / Rosaura Conceição Haddad, Francisco Glauber Lima Mota. - Florianópolis : Departamento de Ciências 
da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010. 

8938 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois está de acordo com a LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, Art. 34, que 
afirma: "o exercício financeiro coincidirá com o ano civil", e também com autores da área, como em Contabilidade 
pública / Rosaura Conceição Haddad, Francisco Glauber Lima Mota. - Florianópolis : Departamento de Ciências 
da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010. 

8615 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

17 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois está de acordo com a LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, Art. 34, que 
afirma: "o exercício financeiro coincidirá com o ano civil", e também com autores da área, como em Contabilidade 
pública / Rosaura Conceição Haddad, Francisco Glauber Lima Mota. - Florianópolis : Departamento de Ciências 
da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010. 

8942 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

18 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois o orçamento é uma peça autorizativa com a qual se AUTORIZA o recebimento dos 
recursos financeiros e a realização dos gastos. A assertiva trata do tema 28. Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (fonte: Contabilidade pública / Rosaura Conceição Haddad, Francisco Glauber Lima Mota. - Florianópolis 
: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010). A assertiva II É FALSA, pois 
deve integrar a Lei de Orçamento o sumário geral da RECEITA por fontes e da DESPESA por funções do governo 
(Art. 2°, § 1°, I, da Lei Federal nº. 4.320/1964). Além disso, o trecho “despesa por fontes (impostos, rendimentos, 
etc.)”, está claramente incorreto, pois os impostos são exemplos de receitas, não de despesas. 

8583 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

18 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois o orçamento é uma peça autorizativa com a qual se AUTORIZA o recebimento dos 
recursos financeiros e a realização dos gastos. A assertiva trata do tema 28. Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (fonte: Contabilidade pública / Rosaura Conceição Haddad, Francisco Glauber Lima Mota. - Florianópolis 
: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010). A assertiva II É FALSA, pois 
deve integrar a Lei de Orçamento o sumário geral da RECEITA por fontes e da DESPESA por funções do governo 
(Art. 2°, § 1°, I, da Lei Federal nº. 4.320/1964). Além disso, o trecho “despesa por fontes (impostos, rendimentos, 
etc.)”, está claramente incorreto, pois os impostos são exemplos de receitas, não de despesas. 
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8952 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

19 Indeferido 
A assertiva I É VERDADEIRA e aborda o tema 7. Auditoria Governamental. A assertiva II É FALSA e aborda o tema 
25. Lei Federal n. 4.320/1964: Do Controle da Execução Orçamentária. Capítulo I - Disposições Gerais. Todos os 
temas presentes na questão estão descritos na página 25 do edital. 

8585 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

20 Indeferido 
A assertiva I É VERDADEIRA, pois o termo "setorial" não a torna incorreta, incompreensível ou incoerente (fonte: 
Haddad, Rosaura Conceição. Mota, Francisco Glauber Lima. Contabilidade pública - Florianópolis : 
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010. 

8725 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

20 Indeferido 
A assertiva I É VERDADEIRA, pois o termo "setorial" não a torna incorreta, incompreensível ou incoerente (fonte: 
Haddad, Rosaura Conceição. Mota, Francisco Glauber Lima. Contabilidade pública - Florianópolis : 
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010. 

8998 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8993 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

9002 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

9000 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8541 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8667 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8514 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 
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8449 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8506 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8590 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8419 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8959 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8801 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8710 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8532 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8733 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 
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8790 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8453 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8660 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8727 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8953 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8968 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8921 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8523 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8570 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 
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8540 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8596 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8598 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8748 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8564 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8484 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8687 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8508 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8719 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8803 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 
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8479 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8773 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

9003 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8949 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8627 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8601 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8978 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

28 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8711 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 37, I, da CF/88. O texto da assertiva I não exclui os estrangeiros, 
apenas não menciona esse grupo. Assim, para excluir os estrangeiros, seria necessário mencioná-los. O mesmo 
raciocínio aplica-se aos empregos e às funções públicas, que não foram citados. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois descreve o princípio da eficiência. 

8563 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 37, I, da CF/88. O texto da assertiva I não exclui os estrangeiros, 
apenas não menciona esse grupo. Assim, para excluir os estrangeiros, seria necessário mencioná-los. O mesmo 
raciocínio aplica-se aos empregos e às funções públicas, que não foram citados. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois descreve o princípio da eficiência. 

8735 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

36 Indeferido A assertiva II É FALSA, pois o texto tem o objetivo de informar o leitor (trata-se de uma notícia). 

8986 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

37 Indeferido A assertiva I É FALSA, pois é um ponto de vista das associações de proteção à infância. 

8713 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
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projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8747 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8738 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8722 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8759 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8573 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 
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8595 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8648 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8850 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8740 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

40 Indeferido 
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 

8783 
AGENTE DE 
CONTROLE 
INTERNO 

40 Indeferido 
A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 

8854 AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 

9018 AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 

8970 AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 

8954 AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 30 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois o princípio da publicidade PROPICIA a toda população o conhecimento da conduta 
interna de seus agentes. A assertiva II É FALSA, pois segundo o princípio da legalidade, se as exigências não 
estiverem de acordo com a lei serão inválidas e, portanto, estarão SUJEITAS a um controle do Poder Judiciário. 

8463 AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 40 Indeferido Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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8657 DIGITADOR 1 Indeferido A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. As informações apresentadas nas 
assertivas são suficientes para a análise e resposta da questão por parte do candidato. 

8594 DIGITADOR 4 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Fonte: Google Chrome Ajuda - F1). 

8817 DIGITADOR 6 Indeferido 

A assertiva I é VERDADEIRA, pois o servidor público municipal deve buscar a eficiência na execução das suas 
atividades, o que exige a realização do trabalho em equipe e a cooperação com os outros servidores. A assertiva 
II é VERDADEIRA, pois constitui dever ético fundamental do agente público apresentar-se ao trabalho com trajes 
adequados ao exercício da função. 

8890 DIGITADOR 8 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois o servidor NÃO deve repreender outras pessoas em público e deve procurar 
DESENVOLVER A EMPATIA. A assertiva II É FALSA, pois a CIPA visa à IDENTIFICAÇÃO (NÃO CRIAÇÃO) de 
situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. 

8628 DIGITADOR 8 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois o servidor NÃO deve repreender outras pessoas em público e deve procurar 
DESENVOLVER A EMPATIA. A assertiva II É FALSA, pois a CIPA visa à IDENTIFICAÇÃO (NÃO CRIAÇÃO) de 
situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. 

8685 DIGITADOR 12 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com o site support.office.com (Atalhos de teclado do Microsoft Word no 
Windows). 

8483 DIGITADOR 12 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com o site support.office.com (Atalhos de teclado do Microsoft Word no 
Windows). 

8481 DIGITADOR 15 Indeferido 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois são necessários softwares (sistemas operacionais e programas de diversos 
tipos, que permitam a troca de dados na rede) e hardwares (os computadores e dispositivos em si, conectados 
em rede) para existir o funcionamento de uma rede de computadores. 

8967 DIGITADOR 15 Indeferido 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois são necessários softwares (sistemas operacionais e programas de diversos 
tipos, que permitam a troca de dados na rede) e hardwares (os computadores e dispositivos em si, conectados 
em rede) para existir o funcionamento de uma rede de computadores. 

8578 DIGITADOR 15 Indeferido 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois são necessários softwares (sistemas operacionais e programas de diversos 
tipos, que permitam a troca de dados na rede) e hardwares (os computadores e dispositivos em si, conectados 
em rede) para existir o funcionamento de uma rede de computadores. 

8741 DIGITADOR 15 Indeferido 
A assertiva II É VERDADEIRA, pois são necessários softwares (sistemas operacionais e programas de diversos 
tipos, que permitam a troca de dados na rede) e hardwares (os computadores e dispositivos em si, conectados 
em rede) para existir o funcionamento de uma rede de computadores. 

8997 DIGITADOR 17 Indeferido A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. As informações apresentadas nas 
assertivas são suficientes para a análise e resposta da questão por parte do candidato. 

8467 DIGITADOR 18 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a opção de inserir marca d'água permite ao usuário adicionar UMA IMAGEM ou texto 
ao plano de fundo de um documento no Microsoft Word 2016. Assim, é possível identificá-lo como um 
documento "confidencial" ou "urgente" (fonte: Ajuda do MS Word 2016 - F1). A assertiva II É VERDADEIRA (fonte: 
Ajuda do MS Excel 2016 - F1). 

8614 DIGITADOR 20 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois ele deve exercer COM ESTRITA MODERAÇÃO as prerrogativas funcionais que lhe 
sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço 
público e dos jurisdicionados administrativos. A assertiva II É FALSA, pois o servidor público deve 
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periodicamente revisar os prazos e atividades atribuídos a si a fim de realizar o adequado gerenciamento do 
tempo e cumprir com as suas obrigações. 

8761 DIGITADOR 21 Indeferido 
A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, I, da LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). A 
assertiva II É FALSA, pois a investidura em cargo ou emprego público pode ocorrer mediante nomeação para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (Art. 37. II, CF/88). 

8501 DIGITADOR 28 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 5º. XVIII). A assertiva II É FALSA, pois ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (CF/88. Art. 5º. VIII). 
Assim, o texto constitucional não fala em privação de direitos por motivos religiosos para a "manutenção da 
moral na sociedade". De modo complementar, a justiça pode interferir em um ato imoral APENAS quando esse 
se mostrar também ilegal. 

8672 DIGITADOR 28 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 5º. XVIII). A assertiva II É FALSA, pois ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (CF/88. Art. 5º. VIII). 
Assim, o texto constitucional não fala em privação de direitos por motivos religiosos para a "manutenção da 
moral na sociedade". De modo complementar, a justiça pode interferir em um ato imoral APENAS quando esse 
se mostrar também ilegal. 

8431 DIGITADOR 28 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 5º. XVIII). A assertiva II É FALSA, pois ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (CF/88. Art. 5º. VIII). 
Assim, o texto constitucional não fala em privação de direitos por motivos religiosos para a "manutenção da 
moral na sociedade". De modo complementar, a justiça pode interferir em um ato imoral APENAS quando esse 
se mostrar também ilegal. 

8770 DIGITADOR 32 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 37. II da CF/88). A assertiva II é VERDADEIRA (Art. 2º, Parágrafo único, XI, da 
LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8893 DIGITADOR 33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois refere-se ao princípio da eficiência. O termo "aproveitamento maximizado", 
utilizado na assertiva, está relacionado à eficiência. A assertiva II É FALSA, pois nos processos administrativos 
deve-se OBSERVAR a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé (Art. 2º, Parágrafo único, 
IV, da LEI Nº 9.784/99 - Processo Administrativo). 

8769 DIGITADOR 34 Indeferido 
A assertiva I é VERDADEIRA, conforme o Art. 5º, XLVII: não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX. A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

8695 DIGITADOR 34 Indeferido 
A assertiva I é VERDADEIRA, conforme o Art. 5º, XLVII: não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX. A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

8486 DIGITADOR 34 Indeferido 
A assertiva I é VERDADEIRA, conforme o Art. 5º, XLVII: não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX. A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 
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8895 DIGITADOR 36 Indeferido A assertiva I É FALSA, pois refere-se à organização da Bienal do Livro. A assertiva II é FALSA, pois não se fala 
em música na notícia. 

8982 DIGITADOR 38 Indeferido O trecho "pretende propor reflexões" ocorre apenas 1 vez no texto base. Assim, a questão encontra-se clara e 
coerente, abordando o tema previsto em edital. 

8593 DIGITADOR 39 Indeferido A assertiva I é VERDADEIRA, conforme o trecho "a 4º Bienal Brasil do Livro e da Leitura". A assertiva II é FALSA, 
pois trata-se de uma notícia. 

8808 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8858 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8896 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8485 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8681 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8682 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8683 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8575 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8620 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8549 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8979 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8450 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8599 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8901 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8835 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8961 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8739 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8883 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8665 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8784 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8607 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8782 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8805 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8816 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8839 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8737 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8646 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8411 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8554 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8553 DIGITADOR 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8804 MOTORISTA 3 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois é feita a queima da mistura ar/combustível. A assertiva II É VERDADEIRA (fonte: 
OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Motores de combustão interna - álcool e gasolina. Santa Maria, 
CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 2003. 116 p. il.). 

8576 MOTORISTA 3 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois é feita a queima da mistura ar/combustível. A assertiva II É VERDADEIRA (fonte: 
OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Motores de combustão interna - álcool e gasolina. Santa Maria, 
CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 2003. 116 p. il.). 

8612 MOTORISTA 3 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois é feita a queima da mistura ar/combustível. A assertiva II É VERDADEIRA (fonte: 
OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Motores de combustão interna - álcool e gasolina. Santa Maria, 
CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 2003. 116 p. il.). 

8852 MOTORISTA 3 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois é feita a queima da mistura ar/combustível. A assertiva II É VERDADEIRA (fonte: 
OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Motores de combustão interna - álcool e gasolina. Santa Maria, 
CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 2003. 116 p. il.). 
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8522 MOTORISTA 3 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois é feita a queima da mistura ar/combustível. A assertiva II É VERDADEIRA (fonte: 
OLIVEIRA, Carlos Alexandre de; ROSA, Andrea da. Motores de combustão interna - álcool e gasolina. Santa Maria, 
CEP SENAI Roberto Barbosa Ribas, 2003. 116 p. il.). 

8851 MOTORISTA 4 Indeferido A assertiva I É FALSA, pois o motor de combustão interna produz movimentos de rotação por meio de 
combustões dentro de CILINDROS fechados. 

8848 MOTORISTA 10 Indeferido As assertivas I e II estão CORRETAS de acordo com os princípios de direção defensiva. 

8690 MOTORISTA 11 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que quem 
o precede na mesma faixa de trânsito NÃO haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro (Art. 29. X - b, 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro). A assertiva II É FALSA, pois manter 
uma relação com o cidadão envolvendo a acolhida, a empatia e a despedida é uma forma de atuar EM FAVOR 
da qualidade no atendimento. 

8912 MOTORISTA 14 Indeferido O conceito de "valor percebido", presente na assertiva I, refere-se aos benefícios percebidos pelo usuário dos 
serviços, não se limitando a aspectos financeiros. 

8915 MOTORISTA 14 Indeferido O conceito de "valor percebido", presente na assertiva I, refere-se aos benefícios percebidos pelo usuário dos 
serviços, não se limitando a aspectos financeiros. 

8811 MOTORISTA 14 Indeferido O conceito de "valor percebido", presente na assertiva I, refere-se aos benefícios percebidos pelo usuário dos 
serviços, não se limitando a aspectos financeiros. 

8662 MOTORISTA 14 Indeferido O conceito de "valor percebido", presente na assertiva I, refere-se aos benefícios percebidos pelo usuário dos 
serviços, não se limitando a aspectos financeiros. 

9013 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8814 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8864 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8610 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8566 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8581 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 



 

 
Câmara de Serra Talhada (PE) | Respostas aos recursos das provas objetivas | Página 46 de 58 

ID CARGO QUESTÃO STATUS RESPOSTA 

8918 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8653 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8813 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8935 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8957 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8668 MOTORISTA 15 Indeferido 
A assertiva I é FALSA, pois a satisfação do cidadão NÃO reduz as chances do mesmo externar suas opiniões e 
sugestões de melhoria em relação aos serviços públicos. Pelo contrário, pode inclusive elevar tais chances. A 
assertiva II é FALSA, pois a cegueira momentânea DIFICULTA o controle do veículo. 

8515 MOTORISTA 16 Indeferido O (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar a sua contestação. 

8684 MOTORISTA 28 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 5º. XVIII). A assertiva II É FALSA, pois ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (CF/88. Art. 5º. VIII). 
Assim, o texto constitucional não fala em privação de direitos por motivos religiosos para a "manutenção da 
moral na sociedade". De modo complementar, a justiça pode interferir em um ato imoral APENAS quando esse 
se mostrar também ilegal. 

8551 MOTORISTA 34 Indeferido 
A assertiva I é VERDADEIRA, conforme o Art. 5º, XLVII: não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX. A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

8516 MOTORISTA 34 Indeferido 
A assertiva I é VERDADEIRA, conforme o Art. 5º, XLVII: não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX. A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

8550 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8809 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8792 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8552 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8688 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8689 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8983 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8659 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

9014 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8863 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8930 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8843 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8992 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8807 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 
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8819 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8675 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8752 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8517 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8500 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8751 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8753 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8750 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8732 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8584 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8488 MOTORISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8625 PROCURADOR 
JURÍDICO 4 Indeferido A assertiva II É FALSA, pois o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la TRANSMITEM-SE com a 

herança (LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Art. 943). 

8822 PROCURADOR 
JURÍDICO 6 Indeferido A assertiva II É VERDADEIRA (LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Art. 203). A expressão "nos termos da 

lei" apenas reforça a necessidade de se cumprir a legislação vigente. 



 

 
Câmara de Serra Talhada (PE) | Respostas aos recursos das provas objetivas | Página 49 de 58 

ID CARGO QUESTÃO STATUS RESPOSTA 

8987 PROCURADOR 
JURÍDICO 6 Indeferido A assertiva II É VERDADEIRA (LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Art. 203). A expressão "nos termos da 

lei" apenas reforça a necessidade de se cumprir a legislação vigente. 

8438 PROCURADOR 
JURÍDICO 7 Indeferido 

A assertiva II É FALSA, pois será prorrogada a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em 
preliminar de contestação (CPC - Art. 65, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, com suas alterações 
posteriores). 

8410 PROCURADOR 
JURÍDICO 20 Indeferido A assertiva II É VERDADEIRA (LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. TÍTULO V - Da Prova. Art. 212. I a V). 

8945 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8974 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8903 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8758 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8427 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8413 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8995 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8524 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 

empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
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alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8827 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8475 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8529 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8686 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8787 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8644 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8989 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8885 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 

8916 PROCURADOR 
JURÍDICO 25 Deferido 

Novo gabarito letra “b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa”. A assertiva II é FALSA, pois quem tomou o 
empréstimo foi a mulher e, portanto, é ela quem deve pagar a dívida, não o homem. Assim, quando a assertiva 
alega que o "o homem pagou..." ela declara que a dívida da mulher aumentou, não podendo ser de apenas R$ 
410. 
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8618 PROCURADOR 
JURÍDICO 27 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, XXIV. 

8847 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8491 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8762 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8715 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8656 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8536 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8619 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8415 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8902 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8756 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8571 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8965 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 
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8908 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8472 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8691 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8786 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8729 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8744 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8561 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8513 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8645 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8966 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8985 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8734 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 
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8489 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8652 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8829 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8856 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8909 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8928 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8716 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8436 PROCURADOR 
JURÍDICO 28 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, de acordo com a CF/88, Art. 5º, LXIX. A assertiva II É VERDADEIRA, de acordo com a CF/88, 
Art. 5º, LXVII. Apesar da alegação do (a) candidato (a) quanto à existência da Súmula Vinculante 25, do STF, a 
esta banca entende que, no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior. 

8757 PROCURADOR 
JURÍDICO 33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 37, I, da CF/88. O texto da assertiva I não exclui os estrangeiros, 
apenas não menciona esse grupo. Assim, para excluir os estrangeiros, seria necessário mencioná-los. O mesmo 
raciocínio aplica-se aos empregos e às funções públicas, que não foram citados. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois descreve o princípio da eficiência. 

8495 PROCURADOR 
JURÍDICO 33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 37, I, da CF/88. O texto da assertiva I não exclui os estrangeiros, 
apenas não menciona esse grupo. Assim, para excluir os estrangeiros, seria necessário mencioná-los. O mesmo 
raciocínio aplica-se aos empregos e às funções públicas, que não foram citados. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois descreve o princípio da eficiência. 

8692 PROCURADOR 
JURÍDICO 33 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 37, I, da CF/88. O texto da assertiva I não exclui os estrangeiros, 
apenas não menciona esse grupo. Assim, para excluir os estrangeiros, seria necessário mencioná-los. O mesmo 
raciocínio aplica-se aos empregos e às funções públicas, que não foram citados. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois descreve o princípio da eficiência. 

8582 PROCURADOR 
JURÍDICO 33 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, de acordo com o Art. 37, I, da CF/88. O texto da assertiva I não exclui os estrangeiros, 
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raciocínio aplica-se aos empregos e às funções públicas, que não foram citados. A assertiva II É VERDADEIRA, 
pois descreve o princípio da eficiência. 

8539 PROCURADOR 
JURÍDICO 38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8728 PROCURADOR 
JURÍDICO 38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8825 PROCURADOR 
JURÍDICO 38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8917 PROCURADOR 
JURÍDICO 38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8763 PROCURADOR 
JURÍDICO 38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8420 PROCURADOR 
JURÍDICO 38 Indeferido A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
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de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8638 PROCURADOR 
JURÍDICO 38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8860 PROCURADOR 
JURÍDICO 38 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois a ação do governo é atual e presente. O verbo "prepara", no trecho "Além disso, o 
governo também PREPARA um projeto de lei que irá proibir a abertura de contas nas redes sociais aos menores 
de 16 anos sem a autorização expressa dos pais", é utilizado para descrever uma ação atual, presente e certa (o 
projeto de lei que está sendo preparado). Ao pedir que o candidato faça a análise da assertiva a partir do texto 
base, a questão não impede que a notícia possa citar, em seu conteúdo, eventos do passado, do presente e do 
futuro, alguns deles certos e outros incertos. A assertiva II É FALSA, pois a regência dos nomes exigiu a 
preposição e os substantivos femininos pediram o artigo. 

8771 PROCURADOR 
JURÍDICO 39 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA, pois o texto é essencialmente informativo. A assertiva II É VERDADEIRA, pois o 

“que” é um pronome relativo (projeto de lei o qual irá proibir). 

8828 PROCURADOR 
JURÍDICO 40 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 

8730 PROCURADOR 
JURÍDICO 40 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 

8904 PROCURADOR 
JURÍDICO 40 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 

9005 PROCURADOR 
JURÍDICO 40 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 

8960 PROCURADOR 
JURÍDICO 40 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 
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8772 PROCURADOR 
JURÍDICO 40 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 

8471 PROCURADOR 
JURÍDICO 40 Indeferido 

A assertiva I É VERDADEIRA, pois a ideia central do texto (de que a França proibirá o uso de celulares...) é 
sintetizada pelo título do texto. A assertiva II É VERDADEIRA, pois a expressão tem a função de ligar uma 
informação que acrescenta a outra no período anterior. 

8907 TELEFONISTA 40 Deferido 
Novo gabarito é a letra "d) As duas afirmativas são falsas". A assertiva I é FALSA, pois evento literário citado na 
notícia NÃO tem por objetivo fortalecer os antigos paradigmas ideológicos, pelo contrário, ele “pretende ROMPER 
BOLHAS IDEOLÓGICAS virtuais e reais”. A assertiva II é FALSA, pois o autor não se posiciona sobre o fato. 

8498 VIGILANTE 1 Indeferido Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

8849 VIGILANTE 1 Indeferido 
O artigo 37 da lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, não exclui os animais silvestres (próprios das selvas) ou 
qualquer sub-grupo de animais. Assim, o artigo refere-se à fauna como um todo, dado que encontra-se no 
CAPÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, Seção I - Dos Crimes contra a Fauna. 

8845 VIGILANTE 1 Indeferido 
O artigo 37 da lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, não exclui os animais silvestres (próprios das selvas) ou 
qualquer sub-grupo de animais. Assim, o artigo refere-se à fauna como um todo, dado que encontra-se no 
CAPÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, Seção I - Dos Crimes contra a Fauna. 

8633 VIGILANTE 1 Indeferido 
O artigo 37 da lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, não exclui os animais silvestres (próprios das selvas) ou 
qualquer sub-grupo de animais. Assim, o artigo refere-se à fauna como um todo, dado que encontra-se no 
CAPÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, Seção I - Dos Crimes contra a Fauna. 

8975 VIGILANTE 2 Indeferido 

A assertiva I É FALSA, pois NÃO é crime o abate de animal, quando realizado em estado de necessidade, para 
saciar a fome do agente ou de sua família (Art. 37, I, da lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). O referido artigo 
não exclui animais silvestres (próprios das selvas), pois refere-se à fauna como um tudo, dado que se encontra 
no CAPÍTULO V - DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, Seção I - Dos Crimes contra a Fauna. A assertiva II 
É VERDADEIRA. 

8592 VIGILANTE 5 Indeferido 
O Art. 37 da LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998, não exclui os animais silvestres (próprios das selvas), 
pois trata da fauna como um todo, estando incluído no CAPÍTULO V. DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, 
Seção I. Dos Crimes contra a Fauna. 

8507 VIGILANTE 5 Indeferido 
O Art. 37 da LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998, não exclui os animais silvestres (próprios das selvas), 
pois trata da fauna como um todo, estando incluído no CAPÍTULO V. DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, 
Seção I. Dos Crimes contra a Fauna. 

8497 VIGILANTE 5 Indeferido 
O Art. 37 da LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998, não exclui os animais silvestres (próprios das selvas), 
pois trata da fauna como um todo, estando incluído no CAPÍTULO V. DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, 
Seção I. Dos Crimes contra a Fauna. 

8958 VIGILANTE 5 Indeferido 
O Art. 37 da LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998, não exclui os animais silvestres (próprios das selvas), 
pois trata da fauna como um todo, estando incluído no CAPÍTULO V. DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE, 
Seção I. Dos Crimes contra a Fauna. 

8760 VIGILANTE 9 Indeferido A assertiva I É FALSA, pois compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários dos Municípios (Art. 21, IV, 
lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro). A assertiva II É VERDADEIRA. 
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9029 VIGILANTE 9 Indeferido A assertiva I É FALSA, pois compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários dos Municípios (Art. 21, IV, 
lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro). A assertiva II É VERDADEIRA. 

8640 VIGILANTE 9 Indeferido A assertiva I É FALSA, pois compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários dos Municípios (Art. 21, IV, 
lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro). A assertiva II É VERDADEIRA. 

8459 VIGILANTE 14 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (Art. 38, lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, crimes contra o meio ambiente). 

8830 VIGILANTE 19 Indeferido A assertiva não alega que se deve danificar a área da mordida. O uso do vocábulo "vigor" não gera dupla 
interpretação. 

8831 VIGILANTE 19 Indeferido A assertiva não alega que se deve danificar a área da mordida. O uso do vocábulo "vigor" não gera dupla 
interpretação. 

8454 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8468 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8793 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8416 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8510 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8579 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8557 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8826 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8446 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8764 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8794 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8558 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8840 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8503 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8955 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8969 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8882 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8629 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8894 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8972 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8910 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8861 VIGILANTE 21 Deferido Novo gabarito é a letra "c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa". 
8766 VIGILANTE 28 Indeferido A assertiva I É VERDADEIRA (CF/88. Art. 1º. III). 
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8731 VIGILANTE 30 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois o princípio da publicidade PROPICIA a toda população o conhecimento da conduta 
interna de seus agentes. A assertiva II É FALSA, pois segundo o princípio da legalidade, se as exigências não 
estiverem de acordo com a lei serão inválidas e, portanto, estarão SUJEITAS a um controle do Poder Judiciário. 

8616 VIGILANTE 30 Indeferido 
A assertiva I É FALSA, pois o princípio da publicidade PROPICIA a toda população o conhecimento da conduta 
interna de seus agentes. A assertiva II É FALSA, pois segundo o princípio da legalidade, se as exigências não 
estiverem de acordo com a lei serão inválidas e, portanto, estarão SUJEITAS a um controle do Poder Judiciário. 

9030 VIGILANTE 37 Indeferido A assertiva I é FALSA, pois a lei estipula o pagamento mínimo (NÃO MÁXIMO) de 5% do valor da dívida divididos 
em até cinco parcelas mensais e sucessivas, sem descontos. 

 


