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ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA DE CARNEIROS 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
Da retificação do gabarito preliminar 
 

CARGO RETIFICAÇÃO 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS Questão 18 passou a ser letra A 

CIRURGIÃO DENTISTA Questão 03 passou a ser letra D 

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS Questão 09 foi ANULADA 

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS Questão 23 foi ANULADA 

PROCURADOR Questão 23 foi ANULADA 

 
Das respostas aos recursos 
 

RECURSO CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

15240 
ACS – ZONA 

URBANA – ÁREA 1 
1 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/aids-hiv 

15290 
ACS – ZONA 

URBANA – ÁREA 1 
1 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, de acordo com http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/aids-hiv. 

15274 
ACS – ZONA 

URBANA – ÁREA 1 
10 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

15239 
ACS – ZONA 

URBANA – ÁREA 1 
40 INDEFERIDO 

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

15298 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

3 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, pois a próstata não é responsável pelo orgasmo nem pela ereção. 

15235 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

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

15276 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

18 DEFERIDO O gabarito passa a ser letra a). A palavra "reuzir" torna incorreta a assertiva I. 



Página 2 de 6 | Concurso público para a Prefeitura de Carneiros (AL) 

15296 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

18 DEFERIDO O gabarito passa a ser letra a). A palavra "reuzir" torna incorreta a assertiva I. 

15248 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

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

15252 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

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

15286 ASSISTENTE SOCIAL 36 INDEFERIDO 
A afirmativa e) é FALSA, pois "Em 2017, o Bitcoin (...) passou de uma cotação de menos de 400 
dólares para perto de 19.000 (...) O Bitcoin está agora 80% abaixo do nível máximo alcançado em 
dezembro de 2017". 

15254 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

3 DEFERIDO 
Novo gabarito "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A assertiva II é FALSA, pois a 
remoção da dentina contaminada pode ser feita através de instrumentos rotatórios de alta e baixa 
rotação, bem como de curetas dentinárias apropriadas para tal. 

15264 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

3 DEFERIDO 
Novo gabarito "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A assertiva II é FALSA, pois a 
remoção da dentina contaminada pode ser feita através de instrumentos rotatórios de alta e baixa 
rotação, bem como de curetas dentinárias apropriadas para tal. 

15293 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

3 DEFERIDO 
Novo gabarito "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A assertiva II é FALSA, pois a 
remoção da dentina contaminada pode ser feita através de instrumentos rotatórios de alta e baixa 
rotação, bem como de curetas dentinárias apropriadas para tal. 

15301 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

3 DEFERIDO 
Novo gabarito "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A assertiva II é FALSA, pois a 
remoção da dentina contaminada pode ser feita através de instrumentos rotatórios de alta e baixa 
rotação, bem como de curetas dentinárias apropriadas para tal. 

15321 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

3 DEFERIDO 
Novo gabarito "d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas". A assertiva II é FALSA, pois a 
remoção da dentina contaminada pode ser feita através de instrumentos rotatórios de alta e baixa 
rotação, bem como de curetas dentinárias apropriadas para tal. 

15406 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois a periodontia estuda os tecidos normais e as doenças dos tecidos, 
sistema de implantação e suporte dos dentes. 

15299 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

15 INDEFERIDO A assertiva III é VERDADEIRA, pois cita corretamente as funções do osso alveolar. 

15407 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois a periodontia estuda os tecidos normais e as doenças dos tecidos, 
sistema de implantação e suporte dos dentes. 

15256 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 

19 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, pois pode haver retração gengival durante a gengivite, mesmo que 
em menor grau (Fonte: https://goo.gl/pr4MfZ). 
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15289 CONTADOR 19 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: Manual de Contabilidade do 
Sistema CFC/CRCs. A assertiva não é restritiva quanto ao conceito de Ativo Realizável a Longo 
Prazo. 

15361 ENFERMEIRO 1 INDEFERIDO A assertiva III é FALSA, pois a rouquidão persistente é um sintoma associado ao risco de câncer. 

15376 ENFERMEIRO 11 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente abordando tem previsto em edital: 12. Ações de 
prevenção primária e secundária no controle do câncer. 

15384 ENFERMEIRO 11 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente abordando tem previsto em edital: 12. Ações de 
prevenção primária e secundária no controle do câncer. 

15371 ENFERMEIRO 17 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois cita corretamente o conceito de janela imunológica associada ao 
HIV. 

15273 FISIOTERAPEUTA 17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois melhorar capacidade e a qualidade ventilatória afim de tratar 
e prevenir patologias é um dos objetivos da fisioterapia pediátrica, ramo que possui ampla 
abrangência em sua atuação devido ao papel no tratamento de desordens multifatoriais, causadas 
por patologias congênitas ou adquiridas, nascimento prematuro ou alterações genéticas. 

15382 FISIOTERAPEUTA 17 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente abordando tem previsto em edital. A afirmativa II é 
VERDADEIRA, pois melhorar capacidade e a qualidade ventilatória afim de tratar e prevenir 
patologias é um dos objetivos da fisioterapia pediátrica, ramo que possui ampla abrangência em 
sua atuação devido ao papel no tratamento de desordens multifatoriais, causadas por patologias 
congênitas ou adquiridas, nascimento prematuro ou alterações genéticas. 

15313 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
3 INDEFERIDO A assertiva "e" é FALSA, pois demonstra falta de organização no trabalho. 

15309 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
8 INDEFERIDO A assertiva "a" é FALSA, pois às vezes as atividades têm dependência preferencial. 

15308 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
18 INDEFERIDO 

A assertiva "c" é FALSA, pois constitui abuso de autoridade DEIXAR de comunicar (Art. 4º. C, da 
Lei nº 4.898). 

15310 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
18 INDEFERIDO 

A assertiva "c" é FALSA, pois constitui abuso de autoridade DEIXAR de comunicar (Art. 4º. C, da 
Lei nº 4.898). 

15311 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
18 INDEFERIDO 

A assertiva "c" é FALSA, pois constitui abuso de autoridade DEIXAR de comunicar (Art. 4º. C, da 
Lei nº 4.898). 

15312 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
18 INDEFERIDO 

A assertiva "c" é FALSA, pois constitui abuso de autoridade DEIXAR de comunicar (Art. 4º. C, da 
Lei nº 4.898). 

15319 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
18 INDEFERIDO 

A assertiva "c" é FALSA, pois constitui abuso de autoridade DEIXAR de comunicar (Art. 4º. C, da 
Lei nº 4.898). 

15358 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
18 INDEFERIDO 

A assertiva "c" é FALSA, pois constitui abuso de autoridade DEIXAR de comunicar (Art. 4º. C, da 
Lei nº 4.898). 

15268 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa a) é FALSA, pois o condutor UTILIZARÁ o pisca-alerta quando a regulamentação da 
via assim o determinar (Art. 40. V. b, da LEI Nº 9.503/97). 
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15325 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa a) é FALSA, pois o condutor UTILIZARÁ o pisca-alerta quando a regulamentação da 
via assim o determinar (Art. 40. V. b, da LEI Nº 9.503/97). 

15236 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
35 INDEFERIDO 

A assertiva "e" é VERDADEIRA, conforme preâmbulo da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 (Fonte: https://goo.gl/NT9cx3). 

15306 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
37 INDEFERIDO 

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

15261 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
n/i INDEFERIDO 

A devolução da taxa de inscrição é realizada pela Prefeitura de Carneiros, gestora do recurso 
financeiro, no prazo estabelecido em edital. 

15315 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
n/i INDEFERIDO 

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

15385 
GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL 
n/i INDEFERIDO 

A devolução da taxa de inscrição é realizada pela Prefeitura de Carneiros, gestora do recurso 
financeiro, no prazo estabelecido em edital. 

15322 MOTORISTA n/i DEFERIDO 
As informações solicitadas pelo (a) candidato (a) serão enviadas para o e-mail cadastrado no ato 
da inscrição. 

15275 PROCURADOR 11 INDEFERIDO 

A afirmativa b) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o disposto no art. 77, III do CPC, o qual 
elenca os deveres de todos aqueles que participam do processo. O recorte feito no caput do artigo 
não torna a assertiva falsa, pois continua refletindo um dever da parte, correspondendo a exata 
previsão legal do inciso III. 

15277 PROCURADOR 23 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. O vocábulo "poderá" altera o sentido da alternativa "D". 

15278 PROCURADOR 23 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. O vocábulo "poderá" altera o sentido da alternativa "D". 

15279 PROCURADOR 23 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. O vocábulo "poderá" altera o sentido da alternativa "D". 

15307 PROCURADOR 23 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. O vocábulo "poderá" altera o sentido da alternativa "D". 

15238 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

5 INDEFERIDO 
A assertiva "d" é VERDADEIRA, pois cita corretamente uma das diretrizes do Plano Nacional de 
Educação (LEI Nº 13.005, de 25 de Junho de 2014 - Art. 2º). 

15237 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15241 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15251 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15255 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15257 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15263 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 
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15288 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15300 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15337 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15394 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15397 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A alternativa "d" está correta, atribuído à questão duas respostas possíveis. 

15392 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

9 INDEFERIDO QUESTÃO ANULADA. A questão possui duas alternativas corretas: a) e d) 

15223 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

10 INDEFERIDO 
A assertiva "d" é VERDADEIRA, de acordo com o artigo 3° da LDB. Porém, a assertiva "e" é FALSA, 
já que a meritocracia e a medição exata NÃO são características da avaliação como discurso. 

15221 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A assertiva "a" é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes (Fonte: 
LIBÂNEO, L. C. Didática. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2013. Disciplina: conhecimentos pedagógicos). 

15222 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A assertiva "a" é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes (Fonte: 
LIBÂNEO, L. C. Didática. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2013. Disciplina: conhecimentos pedagógicos). 

15253 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A assertiva "a" é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes (Fonte: 
LIBÂNEO, L. C. Didática. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2013. Disciplina: conhecimentos pedagógicos). 

15258 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A assertiva "a" é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes (Fonte: 
LIBÂNEO, L. C. Didática. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2013. Disciplina: conhecimentos pedagógicos). 

15395 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A assertiva "a" é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes (Fonte: 
LIBÂNEO, L. C. Didática. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2013. Disciplina: conhecimentos pedagógicos). 

15396 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A assertiva "a" é FALSA, pois o professor deve estimular o questionamento de tais saberes (Fonte: 
LIBÂNEO, L. C. Didática. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2013. Disciplina: conhecimentos pedagógicos). 

15272 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

14 INDEFERIDO 
A afirmativa e) É FALSA, de acordo com a LDB 9.394/96, em seu artigo 3º. A valorização do 
profissional da educação escolar é um dos princípios da atividade de ensino. 

15316 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A assertiva "d" é VERDADEIRA, e está conforme o Artigo 1°, § 2º, da Lei 9.394, de 20 de Dezembro 
de 1996. 

15242 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

23 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. Segundo a Emenda Constitucional N° 20/98, Art. 7°, Inciso XXXIII – é proibido 
“... qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos”. Não é possível trabalhar mesmo como aprendiz antes dos quatorze anos. Sendo 
assim, portanto, a alternativa “a” aceita como correta também. 

15247 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

23 DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA. Segundo a Emenda Constitucional N° 20/98, Art. 7°, Inciso XXXIII – é proibido 
“... qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
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quatorze anos”. Não é possível trabalhar mesmo como aprendiz antes dos quatorze anos. Sendo 
assim, portanto, a alternativa “a” aceita como correta também. 

15271 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

23 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. Segundo a Emenda Constitucional N° 20/98, Art. 7°, Inciso XXXIII – é proibido 
“... qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos”. Não é possível trabalhar mesmo como aprendiz antes dos quatorze anos. Sendo 
assim, portanto, a alternativa “a” aceita como correta também. 

15287 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

23 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. Segundo a Emenda Constitucional N° 20/98, Art. 7°, Inciso XXXIII – é proibido 
“... qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos”. Não é possível trabalhar mesmo como aprendiz antes dos quatorze anos. Sendo 
assim, portanto, a alternativa “a” aceita como correta também. 

15334 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

23 DEFERIDO 

QUESTÃO ANULADA. Segundo a Emenda Constitucional N° 20/98, Art. 7°, Inciso XXXIII – é proibido 
“... qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos”. Não é possível trabalhar mesmo como aprendiz antes dos quatorze anos. Sendo 
assim, portanto, a alternativa “a” aceita como correta também. 

15266 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

36 INDEFERIDO 
A afirmativa e) É FALSA, pois "Em 2017, o Bitcoin (...) passou de uma cotação de menos de 400 
dólares para perto de 19.000 (...) O Bitcoin está agora 80% abaixo do NÍVEL MÁXIMO alcançado 
em dezembro de 2017". 

15244 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

n/i INDEFERIDO 
A afirmativa e) É FALSA, pois "Em 2017, o Bitcoin (...) passou de uma cotação de menos de 400 
dólares para perto de 19.000 (...) O Bitcoin está agora 80% abaixo do NÍVEL MÁXIMO alcançado 
em dezembro de 2017". 

15265 
PROFESSOR DAS 
SÉRIES INICIAIS 

n/i INDEFERIDO 
A afirmativa e) É FALSA, pois "Em 2017, o Bitcoin (...) passou de uma cotação de menos de 400 
dólares para perto de 19.000 (...) O Bitcoin está agora 80% abaixo do NÍVEL MÁXIMO alcançado 
em dezembro de 2017". 

15234 
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 
n/i INDEFERIDO 

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

 


