
ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA DE COLÔNIA LEOPOLDINA 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 19 DE MARÇO DE 2019 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
Das retificações. 
 
O Instituto ADM&TEC, após analisar os recursos apresentados pelos candidatos no prazo previsto em edital, decidiu deferir os recursos referentes às questões abaixo e, assim, 
retificar o gabarito preliminar na forma como se encontra a seguir: 

 Questão 02 passa a ser letra A na prova de CARPINTEIRO (A) 

 Questão 02 passa a ser letra B na prova de AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR 

 Questão 02 passa a ser letra C na prova de MAQUEIRO (A) 

 Questão 03 passa a ser letra C na prova de AGENTE DE TRIBUTAÇÃO 

 Questão 03 passa a ser letra C na prova de PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 

 Questão 04 passa a ser letra A na prova de ELETRICISTA 

 Questão 04 passa a ser letra A na prova de MOTORISTA ESCOLAR 

 Questão 05 passa a ser letra C na prova de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS 

 Questão 06 passa a ser letra B na prova de SOLDADOR (A) 

 Questão 07 passa a ser letra C na prova de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 Questão 07 passa a ser letra D na prova de FISIOTERAPEUTA 

 Questão 10 passa a ser letra C na prova de FISCAL DE TRIBUTOS 

 Questão 12 passa a ser letra A na prova de MERENDEIRO (A) ESCOLAR 

 Questão 12 passa a ser letra A na prova de TRATORISTA OPERADOR DE 
MÁQUINAS 

 Questão 12 passa a ser letra B na prova de MOTORISTA 

 Questão 14 passa a ser letra A na prova de PEDREIRO (A) 

 Questão 14 passa a ser letra B na prova de COVEIRO (A) 

 Questão 14 passa a ser letra B na prova de SERRALHEIRO (A) 

 Questão 16 passa a ser letra B na prova de PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 

 Questão 18 passa a ser letra A na prova de ARTÍFICE 

 Questão 19 passa a ser letra D na prova de PROFESSOR (A) DE ARTES 

 Questão 20 passa a ser letra A na prova de RECREADOR (A) 
 
Das respostas aos recursos. 
 

RECURSO CARGO ESCOLARIDADE QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

16091 ARTÍFICE 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a Constituição Federal determina que não podem alistar-se como 
eleitores os conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório.( Art. 14, CF/88) 

15878 ARTÍFICE 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
18 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16099 ARTÍFICE 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
18 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15841 ARTÍFICE 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
n/i DEFERIDO Candidato (a) deve consultar no site o seu Cartão de Confirmação de Inscrição atualizado. 

15838 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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RECURSO CARGO ESCOLARIDADE QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

15842 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15852 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15866 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15875 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15904 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15909 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15934 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15947 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15958 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15976 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15996 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16015 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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RECURSO CARGO ESCOLARIDADE QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

16016 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16019 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16042 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16050 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16059 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16060 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16066 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16092 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16115 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16120 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16122 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16129 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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RECURSO CARGO ESCOLARIDADE QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

16131 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16135 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16152 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16163 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16185 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16187 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16196 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16208 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16218 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16219 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16230 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16241 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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RECURSO CARGO ESCOLARIDADE QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

16252 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16262 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16264 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16268 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16287 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16297 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16300 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16318 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16319 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16320 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16323 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16342 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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16344 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16382 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16383 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16385 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16430 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16446 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15846 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois identificar as necessidades dos usuários é uma forma de agir em 
prol do bom atendimento. 

15969 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar da limpeza úmida ser considerada a mais adequada 
e higiênica, ela é limitada quando se trata da remoção de sujidade muito aderida. 

16088 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar da limpeza úmida ser considerada a mais adequada 
e higiênica, ela é limitada quando se trata da remoção de sujidade muito aderida. 

16231 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar da limpeza úmida ser considerada a mais adequada 
e higiênica, ela é limitada quando se trata da remoção de sujidade muito aderida. 

16269 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apesar da limpeza úmida ser considerada a mais adequada 
e higiênica, ela é limitada quando se trata da remoção de sujidade muito aderida. 

16363 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta hipóteses nas quais é possível utilizar o sabão 
em pó para realizar a limpeza. 

16388 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta hipóteses nas quais é possível utilizar o sabão 
em pó para realizar a limpeza. 

16084 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o detergente é um produto utilizado para lavar louças e 
possui ação desengordurante, além de auxiliar no combate de germes e bactérias. 

16216 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o detergente é um produto utilizado para lavar louças e 
possui ação desengordurante, além de auxiliar no combate de germes e bactérias. 
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16289 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o detergente é um produto utilizado para lavar louças e 
possui ação desengordurante, além de auxiliar no combate de germes e bactérias. 

16298 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o detergente é um produto utilizado para lavar louças e 
possui ação desengordurante, além de auxiliar no combate de germes e bactérias. 

16299 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o detergente é um produto utilizado para lavar louças e 
possui ação desengordurante, além de auxiliar no combate de germes e bactérias. 

16347 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o detergente é um produto utilizado para lavar louças e 
possui ação desengordurante, além de auxiliar no combate de germes e bactérias. 

15964 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

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

16233 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois nos procedimentos de limpeza é possível a utilização do 
álcool pode como um desinfetante. 

16157 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a correta interpretação do seguinte trecho 
do texto: “Esse vírus ataca o sistema imunológico (...) ”. 

16259 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com o texto “A Aids é a doença causada pela 
infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla em inglês)”. 

16212 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

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

16213 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

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

16214 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

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

16138 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16148 
AUX. SERV. ADM. 
EDUCACIONAIS 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

5 DEFERIDO 
A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16145 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
1 INDEFERIDO 

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

16146 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
1 INDEFERIDO 

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

16336 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
1 INDEFERIDO 

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

15955 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
1 DEFERIDO Candidato (a) deve consultar no site o seu Cartão de Confirmação de Inscrição atualizado. 
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15858 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15914 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15995 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16036 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16069 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16116 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16133 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16147 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16173 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16181 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16192 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16239 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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16263 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16291 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16335 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16366 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16428 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16200 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
7 INDEFERIDO 

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

16237 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 INDEFERIDO 

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

16329 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

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

16330 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

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

16331 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

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

16328 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta hipóteses nas quais é possível utilizar o sabão 
em pó para realizar a limpeza. 

15832 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
21 INDEFERIDO 

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

16193 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa a) é CORRETA, pois 7 x 16 x 4 = 448 < 475. A questão pede a alternativa incorreta, 
sendo sua resposta a letra c), pois 779 / 41 = 19 < 22. 

16202 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
23 INDEFERIDO 

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

15916 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
30 INDEFERIDO 

Candidato (a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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16081 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
30 INDEFERIDO 

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

16171 
AUX. SERV. 

GERAIS 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
n/i INDEFERIDO 

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

15833 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

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

15847 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15941 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15991 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16009 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16047 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16106 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16124 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16220 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16303 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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16340 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16455 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16518 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

2 DEFERIDO 
A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15834 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

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

16451 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme o gabarito preliminar a resposta da questão é a letra 
B). 

16452 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme o gabarito preliminar a resposta da questão é a letra 
B). 

15892 
AUXILIAR DE 
VIGILÂNCIA 

ESCOLAR 

NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

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

16528 CARPINTEIRO (A) 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
2 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16127 MAQUEIRO (A) 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
2 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16333 MAQUEIRO (A) 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
2 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16334 MAQUEIRO (A) 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
2 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15859 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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15940 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15942 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16022 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16023 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16251 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16255 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16332 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16358 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16444 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16447 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16525 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16374 
MERENDEIRO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
30 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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15930 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
1 INDEFERIDO 

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

15935 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
2 INDEFERIDO 

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

15877 MOTORISTA 
NÍVEL 

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

15889 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15910 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15926 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

15971 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16166 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16217 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16267 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16316 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16317 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16348 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 
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16361 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16362 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16370 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16438 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16439 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16440 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16442 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16457 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
12 DEFERIDO 

A assertiva I é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16014 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
25 INDEFERIDO 

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

16265 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a correta interpretação do seguinte trecho 
do texto: “Esse vírus ataca o sistema imunológico (...) ”. 

16266 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a correta interpretação do seguinte trecho 
do texto: “Esse vírus ataca o sistema imunológico (...) ”. 

16008 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
30 INDEFERIDO 

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

15867 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
n/i INDEFERIDO 

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

15928 MOTORISTA 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
n/i INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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16056 
MOTORISTA 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16126 
MOTORISTA 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16282 
MOTORISTA 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16322 
MOTORISTA 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16350 
MOTORISTA 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16360 
MOTORISTA 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16453 
MOTORISTA 

ESCOLAR 
NÍVEL 

FUNDAMENTAL 
4 DEFERIDO 

A assertiva II é verdadeira, pois a cortesia é um comportamento que pode ser avaliado de 
forma positiva pelos usuários dos serviços públicos e, portanto, deve ser praticada por todos 
os servidores públicos. 

16057 
MOTORISTA 

ESCOLAR 
NÍVEL 

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

15880 ACS (PSF 06) NÍVEL MÉDIO 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o alcoolismo é um hábito que pode causar câncer. A afirmativa 
II é FALSA, pois as atividades de Educação em Saúde estimulam a prevenção de doenças 
através de ações educativas. Portanto, conforme gabarito preliminar a resposta da questão 
é a letra D). 

16178 ACS (PSF 06) NÍVEL MÉDIO 17 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a Estratégia Saúde da Família busca tornar eficientes os 
processos de trabalho dos profissionais da atenção básica. 

16524 ACS (PSF 06) NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença”. 

15911 ACS (PSF 06) NÍVEL MÉDIO 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

15915 ACS (PSF 06) NÍVEL MÉDIO 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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16375 ACS (PSF 06) NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença”. 

15939 
ACS (PSF 07 - 

MICRO 6) 
NÍVEL MÉDIO 5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois a avaliação clínica e psicossocial é uma das funções do Programa 
Saúde na Escola. 

15944 
ACS (PSF 07 - 

MICRO 6) 
NÍVEL MÉDIO 20 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois ataca o sistema imunológico. 

16071 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

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

16083 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

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

16085 
AGENTE DE 

COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

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

16459 
AGENTE DE 

TRIBUTAÇÃO 
NÍVEL MÉDIO 3 DEFERIDO 

A assertiva I não especifica a qual exercício social a proposição se refere. Assim, a mesma 
está em contradição ao disposto na lei 6.404, de 1976, artigo 179 - I, pois o ativo circulante 
compreende os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. 

16460 
AGENTE DE 

TRIBUTAÇÃO 
NÍVEL MÉDIO 3 DEFERIDO 

A assertiva I não especifica a qual exercício social a proposição se refere. Assim, a mesma 
está em contradição ao disposto na lei 6.404, de 1976, artigo 179 - I, pois o ativo circulante 
compreende os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. 

16271 
AGENTE DE 

TRIBUTAÇÃO 
NÍVEL MÉDIO 16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o ativo realizável a longo prazo pode ser compreendido 
como um conjunto de bens e direitos que irão realizar-se em mais do que um ano contábil, 
ou seja, serão realizados em prazos superior a um exercício social. 

16461 
AGENTE DE 

TRIBUTAÇÃO 
NÍVEL MÉDIO 16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o ativo realizável a longo prazo pode ser compreendido 
como um conjunto de bens e direitos que irão realizar-se em mais do que um ano contábil, 
ou seja, serão realizados em prazos superior a um exercício social. 

15844 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 1 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: DIAS, Marco Aurélio P. 
Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. São Paulo, Atlas, 2010, p.53.  

16097 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 1 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: DIAS, Marco Aurélio P. 
Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. São Paulo, Atlas, 2010, p.53.  

15849 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 2 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: DIAS, Marco Aurélio P. 
Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. São Paulo, Atlas, 2010, p.53.  

16100 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 2 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: DIAS, Marco Aurélio P. 
Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. São Paulo, Atlas, 2010, p.53.  
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16365 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 5 INDEFERIDO 

Candidato (a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso, uma vez 
que a questão 5 da prova do cargo de ASSIST. ADMINISTRA. não trata sobre o exposto pelo 
candidato(a). 

15855 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 11 INDEFERIDO 

O texto da assertiva I utiliza a expressão "HOJE" para referir-se a uma função de Data e Hora 
do Microsoft Excel, não à forma como a mesma se aplica em uma célula desse software. 
Assim, a assertiva encontra-se corretamente escrita. 

15856 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 11 INDEFERIDO 

O texto da assertiva I utiliza a expressão "HOJE" para referir-se a uma função de Data e Hora 
do Microsoft Excel, não à forma como a mesma se aplica em uma célula desse software. 
Assim, a assertiva encontra-se corretamente escrita. 

15864 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 12 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

15840 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 15 INDEFERIDO 

O texto da assertiva II da questão 15 da prova de ASSIST. ADMINISTRA. está correto pois o 
caminho crítico do diagrama de rede do projeto é a menor sequência de atividades no 
diagrama de rede e, portanto, ela determina a duração mínima que esse projeto pode ter. 

16102 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 15 INDEFERIDO 

O texto da assertiva II da questão 15 da prova de ASSIST. ADMINISTRA. está correto pois o 
caminho crítico do diagrama de rede do projeto é a menor sequência de atividades no 
diagrama de rede e, portanto, ela determina a duração mínima que esse projeto pode ter. 

16448 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 15 INDEFERIDO 

O texto da assertiva II da questão 15 da prova de ASSIST. ADMINISTRA. está correto pois o 
caminho crítico do diagrama de rede do projeto é a menor sequência de atividades no 
diagrama de rede e, portanto, ela determina a duração mínima que esse projeto pode ter. 

15962 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à 
prevenção de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença 
”. 

15963 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à 
prevenção de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença 
”. 

16256 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à 
prevenção de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença 
”. 

15848 
ASSIST. 

ADMINISTRA. 
NÍVEL MÉDIO n/i INDEFERIDO 

O procedimento de isenção da taxa de inscrição deve seguir exclusivamente o disposto no 
edital. 

15863 
ASSIST. ADM. 

EDUCACIONAL 
NÍVEL MÉDIO 1 INDEFERIDO 

Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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16310 
ASSIST. ADM. 

EDUCACIONAL 
NÍVEL MÉDIO 15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois senhas com elevada complexidade estão dentre as 
prática de segurança a serem adotadas na internet. 

16481 
ASSIST. ADM. 

EDUCACIONAL 
NÍVEL MÉDIO 20 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que ordena 
as frequências das ocorrências de determinados itens, nesse sentido as alturas das colunas 
simbolizam o número de vezes que o item estudado aconteceu. 

16304 
ASSIST. ADM. 

EDUCACIONAL 
NÍVEL MÉDIO 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a correta interpretação do trecho do texto: 
“A asma pode ser controlada (...)”. Ademais, controlável significa algo que se pode controlar. 

15854 
ASSIST. ADM. 

EDUCACIONAL 
NÍVEL MÉDIO 30 INDEFERIDO 

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

15954 
ASSIST. ADM. 

EDUCACIONAL 
NÍVEL MÉDIO 30 INDEFERIDO 

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

15961 
ASSIST. ADM. 

EDUCACIONAL 
NÍVEL MÉDIO 30 INDEFERIDO 

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

16416 
AUX. CONS. 
DENTÁRIO 

NÍVEL MÉDIO 27 DEFERIDO Candidato (a) deve consultar no site o seu Cartão de Confirmação de Inscrição atualizado. 

16498 
AUX. CONS. 
DENTÁRIO 

NÍVEL MÉDIO n/i INDEFERIDO A prova continha questões claras e coerentes, abordando os temas previstos em edital. 

16278 
AUX. CONS. 
DENTÁRIO 

NÍVEL MÉDIO n/i DEFERIDO Candidato (a) deve consultar no site o seu Cartão de Confirmação de Inscrição atualizado. 

16028 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

NÍVEL MÉDIO 3 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 2º da Lei nº 9.784/1999. 

15982 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

NÍVEL MÉDIO 4 INDEFERIDO 
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). 

16240 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

NÍVEL MÉDIO 9 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: NOÇÕES DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO. 

16040 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

NÍVEL MÉDIO 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a correta interpretação do trecho do texto: 
“A asma pode ser controlada (...)”. Ademais, controlável significa algo que se pode controlar. 

16104 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

NÍVEL MÉDIO 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença”. 

16107 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

NÍVEL MÉDIO 25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença”. 

15968 
GUARDA 

AMBIENTAL 
NÍVEL MÉDIO 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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16510 
GUARDA 

AMBIENTAL 
NÍVEL MÉDIO 2 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois evitar informações conflitantes é uma forma de agir em prol do 
bom atendimento. 

16508 
GUARDA 

AMBIENTAL 
NÍVEL MÉDIO 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o servidor público deve facilitar a fiscalização de todos atos ou 
serviços por quem de direito. 

15835 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 1 INDEFERIDO 

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

15839 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 1 INDEFERIDO 

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

15865 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois durante o atendimento, sempre que possível, o servidor deve 
chamar o usuário dos serviços pelo nome. 

16292 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois durante o atendimento, sempre que possível, o servidor deve 
chamar o usuário dos serviços pelo nome. 

16075 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 5 INDEFERIDO 

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

16021 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 16 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 16 da prova de GUARDA MUNICIPAL aborda o tema "Segurança 
pública no Brasil", previsto em edital. 

16068 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 16 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 16 da prova de GUARDA MUNICIPAL aborda o tema "Segurança 
pública no Brasil", previsto em edital. 

16117 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 16 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 16 da prova de GUARDA MUNICIPAL aborda o tema "Segurança 
pública no Brasil", previsto em edital. 

15857 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois evitar informações conflitantes é uma forma de agir em prol do 
bom atendimento. 

16402 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois evitar informações conflitantes é uma forma de agir em prol do 
bom atendimento. 

16410 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois evitar informações conflitantes é uma forma de agir em prol do 
bom atendimento. 

16026 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença”. 

16134 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença”. 

16144 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença”. 



Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso público para a Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | Página 20 de 39 

RECURSO CARGO ESCOLARIDADE QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

16337 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença”. 

16346 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença ”. 

16422 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença ”. 

16423 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma “Lá, o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises, o que inclui entender os sintomas e sinais de agravamento da doença ”. 

16395 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 27 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde a interpretação do texto que afirma: "o 
profissional de saúde terá todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção 
de crises (...)". 

16103 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde à interpretação do texto que afirma que, a 
partir das orientações relacionadas ao tratamento da asma, é possível entender os sinais de 
agravamento da doença. Assim, as orientações tornam os sinais de agravamento 
reconhecíveis. 

16397 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde à interpretação do texto que afirma que, a 
partir das orientações relacionadas ao tratamento da asma, é possível entender os sinais de 
agravamento da doença. Assim, as orientações tornam os sinais de agravamento 
reconhecíveis. 

16462 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde à interpretação do texto que afirma que, a 
partir das orientações relacionadas ao tratamento da asma, é possível entender os sinais de 
agravamento da doença. Assim, as orientações tornam os sinais de agravamento 
reconhecíveis. 

16542 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO 28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois corresponde à interpretação do texto que afirma que, a 
partir das orientações relacionadas ao tratamento da asma, é possível entender os sinais de 
agravamento da doença. Assim, as orientações tornam os sinais de agravamento 
reconhecíveis. 

15837 
GUARDA 

MUNICIPAL 
NÍVEL MÉDIO n/i INDEFERIDO 

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

16086 
INSTRUTOR (A) 

DE 
INFORMÁTICA 

NÍVEL MÉDIO n/i INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois são muito difundidas nas organizações públicas e prefeituras. 
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16030 
SECRETÁRIO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL MÉDIO 2 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e está em concordância com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

16164 
SECRETÁRIO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL MÉDIO 3 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois o usuário pode inclusive formatar fonte, bordas e sombreamento. 
Por isso, a questão tem como resposta "B". 

16546 
SECRETÁRIO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL MÉDIO 6 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com a Lei N° 9394/96 (Art. 12, II). 

15887 
SECRETÁRIO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL MÉDIO 16 INDEFERIDO 

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

15900 
SECRETÁRIO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, pois o texto deixa claro que o SUS oferta o tratamento da asma. 

16039 
SECRETÁRIO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL MÉDIO 26 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, pois o texto deixa claro que o SUS oferta o tratamento da asma. 

16045 
SECRETÁRIO (A) 

ESCOLAR 
NÍVEL MÉDIO 28 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois o texto explicita que a asma pode apresentar sinais de 
agravamento reconhecíveis. 

16270 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

NÍVEL MÉDIO 12 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

15876 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

NÍVEL MÉDIO 14 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois o HIV ataca o sistema imunológico. 

16062 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

NÍVEL MÉDIO 30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

15836 ADVOGADO (A) NÍVEL SUPERIOR 10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 77, II do Novo CPC (Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015). A assertiva não afirma que o dever descrito é APENAS das 
partes, portanto não procede o argumento apontado pelo (a) candidato (a). 

15988 ADVOGADO (A) NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto aborda uma temática relacionada à prática 
esportiva, uma vez que traz informações sobre a Corrida para a Paz. A afirmativa II é 
VERDADEIRA, pois de acordo com o texto as vagas para a Corrida para a Paz, em Brasília, 
foram preenchidas em 1 hora e 26 minutos, ou seja, em menos de duas horas. 

16475 
ANALISTA DE 
CONTROLE 
INTERNO 

NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de balanço patrimonial do 
Manual de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade. 

16479 
ANALISTA DE 
CONTROLE 
INTERNO 

NÍVEL SUPERIOR 15 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital: Noções de 
contabilidade pública. 

16476 
ANALISTA DE 
CONTROLE 
INTERNO 

NÍVEL SUPERIOR 20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de balanço patrimonial do 
Manual de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade. 
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16139 ARQUITETO (A) NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto aborda uma temática relacionada à prática 
esportiva, uma vez que traz informações sobre a Corrida para a Paz.  

15931 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta uma das consequências da alienação parental, 
conforme preceitua o Art. 3º da Lei nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. 

16280 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
NÍVEL SUPERIOR 3 INDEFERIDO 

O CRAS pode funcionar em imóvel cedido, alugado ou compartilhado. Embora seja um 
equipamento estatal, os espaços físicos nem sempre são de propriedade das prefeituras 
municipais. Muito embora a propriedade seja um elemento importante para a execução dos 
serviços, é possível que a implantação de CRAS se dê em imóveis cedidos, alugados ou 
compartilhados. A forma como o imóvel é disponibilizado para a implantação do CRAS deve 
obedecer às normas vigentes e não pode impedir a execução dos objetivos desse programa. 
Assim, a assertiva I da questão 3 está correta e coerente. 

15933 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
NÍVEL SUPERIOR 8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta uma das consequências da alienação parental, 
conforme preceitua o Art. 3º da Lei nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. 

16530 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
NÍVEL SUPERIOR 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os direitos humanos devem ser protegidos por leis 
nacionais e regionais. A assertiva não exclui a possibilidade de outras leis e tratados também 
tratarem da proteção de direitos humanos. 

16035 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto aborda uma temática relacionada à prática 
esportiva, uma vez que traz informações sobre a Corrida para a Paz.  

16165 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto aborda uma temática relacionada à prática 
esportiva, uma vez que traz informações sobre a Corrida para a Paz.  

16478 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a raiz contribui para a inserção do dente no osso. 

15990 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os incisivos cortam o alimento. 

16025 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os incisivos cortam o alimento. 

15993 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois cabe à família tal papel, de acordo com o Art. 2º, § 2º da Lei Nº 
8.080/90. 

15994 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 12 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois de modo geral a raiz é a parte do dente que está dentro 
do osso. A assertiva não exclui a possibilidade de existirem casos excepcionais. 

15997 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o esmalte é a camada mais externa da superfície do 
dente. A assertiva fala sobre a superfície do dente, não abarcando, portanto, a raiz. 

16032 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a coroa é a parte superior do dente, geralmente é a única 
parte visível. A coroa é brilhante e permanece acima dos ossos de suporte e gengiva. 

16033 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a coroa é a parte superior do dente, geralmente é a única 
parte visível. A coroa é brilhante e permanece acima dos ossos de suporte e gengiva. 
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15897 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 14 INDEFERIDO 

A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16001 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 14 INDEFERIDO 

A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16043 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 14 INDEFERIDO 

A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16247 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 14 INDEFERIDO 

A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16480 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 14 INDEFERIDO 

A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16248 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 23 INDEFERIDO A resposta da questão é a letra D), pois 95 - 5 - 14 = 76 < 91, sendo essa a assertiva incorreta.  

16054 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto aborda uma temática relacionada à prática 
esportiva, uma vez que traz informações sobre a Corrida para a Paz. 

16250 
CIRURGIÃO (Ã) 

DENTISTA 
NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO 

 A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com o texto as vagas para a Corrida para a 
Paz, em Brasília, foram preenchidas em 1 hora e 26 minutos, ou seja, em menos de duas 
horas. 

16063 
CIRURGIÃO (Ã) 
DENTISTA - PSF 

NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta elementos que compõem a matriz de dentina. 
A assertiva não exclui a existência de outros componentes. 

16294 
CIRURGIÃO (Ã) 
DENTISTA - PSF 

NÍVEL SUPERIOR 3 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os incisivos cortam o alimento. 

16417 
CIRURGIÃO (Ã) 
DENTISTA - PSF 

NÍVEL SUPERIOR 3 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os incisivos cortam o alimento. 

16053 
CIRURGIÃO (Ã) 
DENTISTA - PSF 

NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 
A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16087 
CIRURGIÃO (Ã) 
DENTISTA - PSF 

NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 
A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16295 
CIRURGIÃO (Ã) 
DENTISTA - PSF 

NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 
A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16491 
CIRURGIÃO (Ã) 
DENTISTA - PSF 

NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 
A assertiva II encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura 
vigente. 

16406 
CIRURGIÃO (Ã) 
DENTISTA - PSF 

NÍVEL SUPERIOR 20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a renda é um fator diretamente relacionado aos níveis de saúde 
de uma população, conforme preceitua o Art. 3º da Lei Nº 8.080/90. 

16188 CONTADOR (A) NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de balanço patrimonial 
do Manual de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade. 
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16189 CONTADOR (A) NÍVEL SUPERIOR 3 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a definição de balanço patrimonial 
do Manual de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade. 

15869 
EDUCADOR (A) 

FÍSICO (A) 
NÍVEL SUPERIOR 17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o formato moderno do atletismo conta com as seguintes 
provas oficiais: corridas, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremesso e lançamentos e 
combinada. Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais 
modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos 
utilizados. A prova de salto pode ser feita em duas modalidades: em salto vertical (altura) e 
em salto horizontal (distância). 

15881 
EDUCADOR (A) 

FÍSICO (A) 
NÍVEL SUPERIOR 17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o formato moderno do atletismo conta com as seguintes 
provas oficiais: corridas, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremesso e lançamentos e 
combinada. Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais 
modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos 
utilizados. A prova de salto pode ser feita em duas modalidades: em salto vertical (altura) e 
em salto horizontal (distância). 

16277 
EDUCADOR (A) 

FÍSICO (A) 
NÍVEL SUPERIOR 17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o formato moderno do atletismo conta com as seguintes 
provas oficiais: corridas, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremesso e lançamentos e 
combinada. Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais 
modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos 
utilizados. A prova de salto pode ser feita em duas modalidades: em salto vertical (altura) e 
em salto horizontal (distância). 

16049 ENFERMEIRO (A) NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO 
As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

16286 ENFERMEIRO (A) NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO 
As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

16307 ENFERMEIRO (A) NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO 
As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

15967 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 3 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 3 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16169 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 3 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
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materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 3 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

15998 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 4 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 4 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16174 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 4 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 4 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16037 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 15 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva I da questão 15 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16061 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a teníase causa sintomas variados do aparelho digestório 
(náusea, vômitos, diarreia ou constipação, cólicas intestinais, alterações no apetite), 
cansaço, perda de peso e sinais nervosos como insônia e irritabilidade. 

16427 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a teníase causa sintomas variados do aparelho digestório 
(náusea, vômitos, diarreia ou constipação, cólicas intestinais, alterações no apetite), 
cansaço, perda de peso e sinais nervosos como insônia e irritabilidade. 

16429 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a teníase causa sintomas variados do aparelho digestório 
(náusea, vômitos, diarreia ou constipação, cólicas intestinais, alterações no apetite), 
cansaço, perda de peso e sinais nervosos como insônia e irritabilidade. 

16205 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

16207 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

16368 
ENFERMEIRO (A) 

- PSF 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 
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16489 
ENFERMEIRO (A) 

GINECO-
OBSTETRA 

NÍVEL SUPERIOR 10 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva I da questão 10 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16500 
ENFERMEIRO (A) 

GINECO-
OBSTETRA 

NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto aborda uma temática relacionada à prática 
esportiva, uma vez que traz informações sobre a Corrida para a Paz. 

15918 
ENFERMEIRO (A) 

GINECO-
OBSTETRA 

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

15953 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

15960 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

15975 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16110 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16130 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 



Respostas aos recursos das provas objetivas do concurso público para a Prefeitura de Colônia Leopoldina (AL) | Página 27 de 39 

RECURSO CARGO ESCOLARIDADE QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

16229 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16369 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16384 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16413 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16483 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16492 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 2 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

15896 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 3 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a teníase causa sintomas variados do aparelho digestório 
(náusea, vômitos, diarreia ou constipação, cólicas intestinais, alterações no apetite), 
cansaço, perda de peso e sinais nervosos como insônia e irritabilidade. 

16529 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a avaliação clínica e psicossocial é uma das funções do Programa 
Saúde na Escola. 
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15957 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 12 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva I da questão 12 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

15977 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 12 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva I da questão 12 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

15978 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 12 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva I da questão 12 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16111 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 12 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva I da questão 12 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

16414 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 12 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva I da questão 12 está correta 
pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros aspectos 
da infecção. 

15981 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois está incluída no campo de atuação do SUS a execução de ações 
de vigilância epidemiológica. 

16158 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

16177 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

16325 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 
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16372 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

16466 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 13 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

16418 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a AIDS não tem cura, já que ainda não existe um 
tratamento capaz de eliminar completamente o vírus HIV do organismo 

16421 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 16 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a AIDS não tem cura, já que ainda não existe um 
tratamento capaz de eliminar completamente o vírus HIV do organismo 

15959 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 19 está 
correta pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros 
aspectos da infecção. 

15984 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 19 está 
correta pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros 
aspectos da infecção. 

16112 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 19 está 
correta pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros 
aspectos da infecção. 

16132 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 19 está 
correta pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros 
aspectos da infecção. 

16371 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 19 está 
correta pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros 
aspectos da infecção. 
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16415 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma 
doença viral, até o presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite 
materno, e fluidos vaginais de portadores da doença. A assertiva II da questão 19 está 
correta pois apresenta apenas um vetor de transmissão da doença, não abordando outros 
aspectos da infecção. 

16469 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 26 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois essa informação não está presente no texto. 

16167 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA. Segundo a definição, o esporte é considerado uma prática 
metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico 
e destreza, podendo ter como finalidade, dentre outras, a recreação. 

16349 
ENFERMEIRO (A) 

PLANTONISTA 
NÍVEL SUPERIOR 11 INDEFERIDO 

As determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página 
"Diabetes: tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da 
Saúde, disponível em https://goo.gl/M7ccgT. 

15861 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a enxertia é o principal método de obtenção de mudas 
para formação de pomares comerciais. A assertiva não afirma que esse seja o único método 
de obtenção de mudas, não excluindo, portanto a existência de outros. 

15890 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a enxertia é o principal método de obtenção de mudas 
para formação de pomares comerciais. A assertiva não afirma que esse seja o único método 
de obtenção de mudas, não excluindo, portanto a existência de outros. 

15901 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

NÍVEL SUPERIOR 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois separar a semente da polpa logo após a coleta das frutas 
evita a sua fermentação. Na polpa das frutas existem inibidores que impedem a germinação 
das sementes. 

16273 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

NÍVEL SUPERIOR 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois separar a semente da polpa logo após a coleta das frutas 
evita a sua fermentação. Na polpa das frutas existem inibidores que impedem a germinação 
das sementes. 

16356 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

NÍVEL SUPERIOR 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois separar a semente da polpa logo após a coleta das frutas 
evita a sua fermentação. Na polpa das frutas existem inibidores que impedem a germinação 
das sementes. 

16527 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

NÍVEL SUPERIOR 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois separar a semente da polpa logo após a coleta das frutas 
evita a sua fermentação. Na polpa das frutas existem inibidores que impedem a germinação 
das sementes. 

16522 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

NÍVEL SUPERIOR 17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois para o estabelecimento do viveiro, interferem fatores 
econômicos, ambientais e técnicos. Dessa forma, na escolha da área do viveiro deve-se 
preferir solos profundos e medianamente arenosos. 
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15907 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois para o estabelecimento do viveiro, interferem fatores 
econômicos, ambientais e técnicos. Dessa forma, na escolha da área do viveiro deve-se 
preferir aquelas afastadas de estradas públicas. 

16519 
ENGENHEIRO (A) 
AGRÔNOMO (A) 

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

16020 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
NÍVEL SUPERIOR 6 INDEFERIDO 

A afirmação II é VERDADEIRA, pois suportar grandes vãos e facilitar futuras reformas são 
algumas das vantagens da alvenaria de vedação. As vantagens apresentadas na assertiva 
não excluem a função de vedar e separar ambientes desse tipo de alvenaria. 

16226 
ENGENHEIRO (A) 

CIVIL 
NÍVEL SUPERIOR 15 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: Guia PMBoK. 

16327 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO 

O músculo estriado esquelético constitui a maior parte do nosso organismo. Os músculos 
dessa categoria são responsáveis pelas contrações e movimentos voluntários do corpo. 
Podem ter seu volume e tamanho aumentados com exercícios físicos. A assertiva encontra-
se clara, correta e coerente. 

15965 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a educação é capaz de influenciar as condições de saúde 
do indivíduo, uma vez que a prática educativa aliada a saúde visa a dimensão do 
desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas objetivando a melhoria da 
qualidade de vida e saúde. 

15979 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR 7 DEFERIDO 
A assertiva II está INCORRETA, pois a divisão do esqueleto em axial e apendicular é mais 
utilizada atualmente. 

16191 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR 7 DEFERIDO 
A assertiva II está INCORRETA, pois a divisão do esqueleto em axial e apendicular é mais 
utilizada atualmente. 

16486 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR 7 DEFERIDO 
A assertiva II está INCORRETA, pois a divisão do esqueleto em axial e apendicular é mais 
utilizada atualmente. 

15970 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR 10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a nova Política Nacional da Atenção 
Básica (Portaria Nº 2.436, de 21/09/2017, Pág. 2, nova PNAB 2017). 

15972 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR 20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a nova Política Nacional da Atenção 
Básica (Portaria Nº 2.436, de 21/09/2017, Pág. 2, nova PNAB 2017). 

15974 FISIOTERAPEUTA NÍVEL SUPERIOR 20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a nova Política Nacional da Atenção 
Básica (Portaria Nº 2.436, de 21/09/2017, Pág. 2, nova PNAB 2017). 

16345 
FONOAUDIÓLOG

O (A) 
NÍVEL SUPERIOR 9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as fibras musculares intrínsecas viabilizam a imensa 
mobilidade da língua. A assertiva não afirma que esse é único fator que contribui para a 
mobilidade da língua, não sendo, portanto, restritiva.  

16136 
FONOAUDIÓLOG

O (A) 
NÍVEL SUPERIOR 11 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
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16254 
FONOAUDIÓLOG

O (A) 
NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

16195 MÉDICO (A) NÍVEL SUPERIOR 9 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. As 
determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página "Catapora 
(Varicela): causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção", do Ministério da Saúde, 
disponível em http://bit.ly/2Ub8wwc. 

16119 MÉDICO (A) NÍVEL SUPERIOR 17 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A afirmativa 
II é VERDADEIRA, pois o tratamento da pressão alta na grávida deve ser focado em medidas 
não farmacológicas. A assertiva apresenta a medida que deve, em regra, ser seguida sem 
afirmar que essa seja a única possibilidade de tratamento da pressão alta na grávida.  

16186 
MÉDICO (A) 
PEDIATRA 

NÍVEL SUPERIOR 16 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. As 
determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página "Catapora 
(Varicela): causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção", do Ministério da Saúde, 
disponível em http://bit.ly/2Ub8wwc. 

16253 
MÉDICO (A) 
PEDIATRA 

NÍVEL SUPERIOR 16 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. As 
determinações da referida questão estão de acordo com as disposições da página "Catapora 
(Varicela): causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção", do Ministério da Saúde, 
disponível em http://bit.ly/2Ub8wwc. 

15882 
MÉDICO (A) 

VETERINÁRIO (A) 
NÍVEL SUPERIOR 11 INDEFERIDO 

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

15946 
MÉDICO (A) 

VETERINÁRIO (A) 
NÍVEL SUPERIOR 15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta o peso médio das fêmeas da raça de caprinos 
Moxotó. A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABC da 
agricultura familiar - Criação de caprinos e ovinos da EMBRAPA. 

16168 
MÉDICO (A) 

VETERINÁRIO (A) 
NÍVEL SUPERIOR 17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois apresenta o peso médio das fêmeas da raça de caprinos 
Moxotó. A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: ABC da 
agricultura familiar - Criação de caprinos e ovinos da EMBRAPA. 

15891 
MÉDICO (A) 

VETERINÁRIO (A) 
NÍVEL SUPERIOR n/i INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

16215 NUTRICIONISTA NÍVEL SUPERIOR 18 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA.O esqueleto apendicular é composto pelos ossos dos membros 
superiores, inferiores e pelos cíngulos peitoral e pélvico. 

16051 PEDAGOGO (A) NÍVEL SUPERIOR 24 INDEFERIDO 
De acordo com o gabarito preliminar a resposta da questão é a alternativa B), estando 
INCORRETO que o resultado da soma 37 + 182 + 111 é menor que 303. 

16431 PSICÓLOGO (A) NÍVEL SUPERIOR 2 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, sendo, portanto, o gabarito correto a alternativa "C". 

16321 PSICÓLOGO (A) NÍVEL SUPERIOR 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, pois a gravidez na adolescência pode ser sim um fator de risco 
para o desenvolvimento da criança. 
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16432 PSICÓLOGO (A) NÍVEL SUPERIOR 19 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, sendo, portanto, o gabarito a alternativa "C". 

16113 
PSICOPEDAGOG

O (A) 
NÍVEL SUPERIOR 10 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, uma vez que os profissionais da educação são essenciais na 
gestão democrática. 

16118 
PSICOPEDAGOG

O (A) 
NÍVEL SUPERIOR 20 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

15893 SOCIÓLOGO (A) NÍVEL SUPERIOR 1 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, e está em conformidade com a CF/88, Art. 5°. 

16381 SOCIÓLOGO (A) NÍVEL SUPERIOR 14 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

16010 
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 
NÍVEL SUPERIOR 6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o quadríceps crural, na parte anterior da coxa, termina, 
em baixo, num tendão que vai ter à rótula, e por sua ação, é extensor da perna (tem a função 
de extensão da perna e flexão da coxa). 

15989 
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 
NÍVEL SUPERIOR 16 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, e cita verdadeiramente a função do músculo tríceps braquial. 

16364 
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 
NÍVEL SUPERIOR 27 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, pois o texto aborda a prática esportiva da corrida. 

15853 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

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

16184 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

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

16197 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 10 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois é um processo mais amplo, que pode envolver a observação, 
anotações, debate e outros métodos. 

16203 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

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

16070 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA). 

16141 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA). 

16198 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA). 
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16206 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 11 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

16222 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA). 

16223 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA). 

16244 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 11 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA). 

16006 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16067 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16183 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16199 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16201 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16209 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16245 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16258 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  
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16359 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16411 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16504 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 20 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16108 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 30 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e é possível identificar no texto a ideia que o autor traz de que 
o consumo de lenha na Caatinga está relacionado ao desmatamento da mesma. 

16272 
PROFESSOR (A) 

DE 1º AO 5º ANO 
(ANOS INICIAIS) 

PROFESSOR 30 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, e é possível identificar no texto a ideia que o autor traz de que 
o consumo de lenha na Caatinga está relacionado ao desmatamento da mesma. 

16290 
PROFESSOR (A) 

DE ARTES 
PROFESSOR 8 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

16288 
PROFESSOR (A) 

DE ARTES 
PROFESSOR 19 DEFERIDO 

Autores renomados no campo das artes cênicas apresentam outras classificações dos 
gêneros teatrais. Assim, a assertiva II é falsa. 

16034 
PROFESSOR (A) 

DE CIÊNCIAS 
PROFESSOR 1 INDEFERIDO A assertiva II é FALSA, pois é permitido. 

16225 
PROFESSOR (A) 

DE CIÊNCIAS 
PROFESSOR 3 DEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois o reino Protoctista inclui também as chamadas algas 
pluricelulares, ou multicelulares, que são eucariontes e realizam a fotossíntese. 

16341 
PROFESSOR (A) 

DE CIÊNCIAS 
PROFESSOR 15 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois não existem registros de que esse autor tenha adotado esse 
ponto de vista.  

15951 
PROFESSOR (A) 

DE CIÊNCIAS 
PROFESSOR 20 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

16398 
PROFESSOR (A) 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
PROFESSOR 1 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

16387 
PROFESSOR (A) 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
PROFESSOR 4 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, e cita corretamente as características dos músculos lisos. 
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16399 
PROFESSOR (A) 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
PROFESSOR 4 INDEFERIDO 

A assertiva II é FALSA, pois a LDB (lei nº 9.394/96) diz, no artigo 34, que “a jornada escolar 
no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 
aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola”. 

16400 
PROFESSOR (A) 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
PROFESSOR 8 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois a LDB (lei nº 9.394/96) não atribui à BNCC tal objetivo.  

16390 
PROFESSOR (A) 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
PROFESSOR 15 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA).  

16392 
PROFESSOR (A) 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
PROFESSOR 18 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois o voleibol como esporte se dispõe a proporcionar 
entretenimento para os participantes. 

16394 
PROFESSOR (A) 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
PROFESSOR 19 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, e explicita corretamente uma das características do voleibol. 

15943 
PROFESSOR (A) 

DE ENSINO 
RELIGIOSO 

PROFESSOR 9 INDEFERIDO 

Na perspectiva do Espiritismo, Jesus Cristo era um espírito como nós, mas com um grau de 
evolução muito longe da nossa realidade. No Espiritismo não há um “endeusamento” da 
figura de Jesus, mas sim um reconhecimento pois como diz a doutrina espírita no Cap.1 de 
O livro dos espíritos “Jesus Cristo é o espírito mais puro que veio a terra, com isso é nosso 
maior guia e modelo a ser seguido”. 

16357 
PROFESSOR (A) 

DE ENSINO 
RELIGIOSO 

PROFESSOR 9 INDEFERIDO 

Na perspectiva do Espiritismo, Jesus Cristo era um espírito como nós, mas com um grau de 
evolução muito longe da nossa realidade. No Espiritismo não há um “endeusamento” da 
figura de Jesus, mas sim um reconhecimento pois como diz a doutrina espírita no Cap.1 de 
O livro dos espíritos “Jesus Cristo é o espírito mais puro que veio a terra, com isso é nosso 
maior guia e modelo a ser seguido”. 

16343 
PROFESSOR (A) 

DE ENSINO 
RELIGIOSO 

PROFESSOR 15 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16351 
PROFESSOR (A) 

DE ENSINO 
RELIGIOSO 

PROFESSOR 19 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, pois a reencarnação é um dos preceitos do Budismo. 

16534 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: 
geografia física). 

16538 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 2 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: 
geografia física). 
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16536 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 3 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: 
geografia física). 

16095 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 5 INDEFERIDO 

De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), economia informal consiste 
no conjunto de atividades organizadas em bases não capitalistas. Abrange o trabalho 
realizado por conta própria e as pequenas empresas nas quais não existe separação entre o 
capital do negócio e o patrimônio da família. 

16160 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 5 INDEFERIDO 

De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), economia informal consiste 
no conjunto de atividades organizadas em bases não capitalistas. Abrange o trabalho 
realizado por conta própria e as pequenas empresas nas quais não existe separação entre o 
capital do negócio e o patrimônio da família. 

16293 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 5 INDEFERIDO 

De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), economia informal consiste 
no conjunto de atividades organizadas em bases não capitalistas. Abrange o trabalho 
realizado por conta própria e as pequenas empresas nas quais não existe separação entre o 
capital do negócio e o patrimônio da família. 

16301 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 5 INDEFERIDO 

De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), economia informal consiste 
no conjunto de atividades organizadas em bases não capitalistas. Abrange o trabalho 
realizado por conta própria e as pequenas empresas nas quais não existe separação entre o 
capital do negócio e o patrimônio da família. 

16520 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 5 INDEFERIDO 

De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), economia informal consiste 
no conjunto de atividades organizadas em bases não capitalistas. Abrange o trabalho 
realizado por conta própria e as pequenas empresas nas quais não existe separação entre o 
capital do negócio e o patrimônio da família. 

16523 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 5 INDEFERIDO 

De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), economia informal consiste 
no conjunto de atividades organizadas em bases não capitalistas. Abrange o trabalho 
realizado por conta própria e as pequenas empresas nas quais não existe separação entre o 
capital do negócio e o patrimônio da família. 

16532 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 13 INDEFERIDO 
A assertiva II é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16149 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 16 DEFERIDO 
De acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta pelas pessoas 
de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana 
de referência da pesquisa. 

16296 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 16 DEFERIDO 
De acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta pelas pessoas 
de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana 
de referência da pesquisa. 
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16512 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 16 DEFERIDO 
De acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta pelas pessoas 
de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana 
de referência da pesquisa. 

16531 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 16 DEFERIDO 
De acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) é composta pelas pessoas 
de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana 
de referência da pesquisa. 

16537 
PROFESSOR (A) 
DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR 18 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Tema: 
geografia física). 

16412 
PROFESSOR (A) 

DE HISTÓRIA 
PROFESSOR 5 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois explicita verdadeiramente a divisão didática do ensino 
Egito antigo. 

15845 
PROFESSOR (A) 

DE INGLÊS 
PROFESSOR 3 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, e trata-se de uma expressão utilizada na língua inglesa. 

16121 
PROFESSOR (A) 

DE INGLÊS 
PROFESSOR 3 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, e trata-se de uma expressão utilizada na língua inglesa. 

15973 
PROFESSOR (A) 

DE INGLÊS 
PROFESSOR 11 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA).  

16243 
PROFESSOR (A) 

DE INGLÊS 
PROFESSOR 11 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA).  

16076 
PROFESSOR (A) 

DE INGLÊS 
PROFESSOR 13 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, e trata-se de uma expressão utilizada na língua inglesa. 

16309 
PROFESSOR (A) 

DE INGLÊS 
PROFESSOR 17 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e trata-se de uma expressão utilizada na língua inglesa (fonte: 
https://michaelis.uol.com.br). 

16312 
PROFESSOR (A) 

DE INGLÊS 
PROFESSOR 20 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, e trata-se de uma expressão utilizada na língua inglesa (fonte: 
https://michaelis.uol.com.br). 

16172 
PROFESSOR (A) 

DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

PROFESSOR 16 INDEFERIDO 
A assertiva I é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais.  

16005 
PROFESSOR (A) 

DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

PROFESSOR 21 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

16007 
PROFESSOR (A) 

DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

PROFESSOR 22 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 
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16012 
PROFESSOR (A) 

DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

PROFESSOR 23 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

16175 
PROFESSOR (A) 

DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

PROFESSOR 30 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA, uma vez que o próprio texto deixa explícito que a Caatinga 
abriga tais atividades econômicas. 

15894 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 3 INDEFERIDO 

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

16077 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 5 INDEFERIDO A assertiva II é FALSA, sendo, portanto, o gabarito correto a alternativa "D". 

16082 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 5 INDEFERIDO A assertiva II é FALSA, sendo, portanto, o gabarito correto a alternativa "D". 

16305 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 7 INDEFERIDO 

A assertiva I é FALSA, pois em relação à viagem para fora da comarca, não há previsão sobre 
necessidade da criança ou adolescente estar acompanhado por ambos os pais (art. 83, do 
ECA).  

16080 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 8 INDEFERIDO A assertiva é FALSA, pois 70:7-1 = 10-1 = 9 > 6, NÃO MENOR.  

16048 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 16 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

15899 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 19 INDEFERIDO 

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

16514 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 19 INDEFERIDO 

A assertiva é FALSA, pois de acordo com a lei nº 9.394/96, artigo 32, §4º, o Ensino 
Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância UTILIZADO COMO 
COMPLEMENTAÇÃO da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

16044 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 29 INDEFERIDO A assertiva I é FALSA, pois essa informação não está presente no texto. 

16150 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

16471 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 30 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois o texto explicita que o consumo de lenha nativa está 
diretamente ligado ao desmatamento na Caatinga. 

16507 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR 30 INDEFERIDO 

A assertiva II é VERDADEIRA, pois o texto explicita que o consumo de lenha nativa está 
diretamente ligado ao desmatamento na Caatinga. 

16541 
PROFESSOR (A) 

DE MATEMÁTICA 
PROFESSOR n/i INDEFERIDO 

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

 


