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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA DE PÃO DE AÇÚCAR (AL) 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL Nº 01/2018, PUBLICADO EM 21 DE MAIO DE 2018 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
DOS RECURSOS DEFERIDOS 
 
Após analisar os recursos apresentados pelos candidatos no período especificado em edital através do formulário eletrônico de recursos, o Instituto ADM&TEC decidiu deferir os 
seguintes recursos: 
 Será anulada a questão 3 dos seguintes cargos: PROFESSOR(A) DE ARTES, PROFESSOR(A) DE CIÊNCIAS, PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR(A) DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA, PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA, PROFESSOR(A) DE INGLÊS, PROFESSOR(A) DE LÍNGUA PORTUGUESA, PROFESSOR(A) DE 
MATEMÁTICA. 
 A questão 1 do cargo de ANALISTA DE CONTROLE INTERNO passa a ter o gabarito “C”. 
 
DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 

RECURSO CARGO QUESTÃO STATUS JUSTIFICATIVA 

7700 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 1 DEFERIDO A assertiva III É FALSA, pois esse conceito refere-se ao ORÇAMENTO-PROGRAMA. 

7652 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 1 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA. De acordo com o Decreto-lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Art. 5º, 

IV, temos: "Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado...". 

7675 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, sem apresentar elementos que possam prejudicar o 

entendimento por parte do candidato. 

7680 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 1 INDEFERIDO 

A assertiva I é VERDADEIRA. De acordo com o Decreto-lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Art. 5º, 
IV, temos: "Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado...". A 
Assertiva II é FALSA. 

7704 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 1 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA. De acordo com o Decreto-lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Art. 5º, 

IV, temos: "Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado...". 

7716 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 1 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA. De acordo com o Decreto-lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Art. 5º, 

IV, temos: "Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado...". 

7717 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 1 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA. De acordo com o Decreto-lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Art. 5º, 

IV, temos: "Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado...". 

7651 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 1 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA. De acordo com o Decreto-lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Art. 5º, 

IV, temos: "Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado...". 
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RECURSO CARGO QUESTÃO STATUS JUSTIFICATIVA 

7676 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 2 INDEFERIDO 

A afirmativa IV é VERDADEIRA de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal. Pois, "XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular." 

7699 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 12 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois as principais funções do orçamento base-zero ou por estratégia 
são: não existir direitos adquiridos sobre verbas autorizadas 
em exercícios anteriores; tecnicamente ao final de cada exercício financeiro, os programas existentes 
são zerados, obrigando os administradores definir por ordem de prioridades às novas solicitações 
orçamentárias. 

7726 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 12 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois as principais funções do orçamento base-zero ou por estratégia 
são: não existir direitos adquiridos sobre verbas autorizadas 
em exercícios anteriores; tecnicamente ao final de cada exercício financeiro, os programas existentes 
são zerados, obrigando os administradores definir por ordem de prioridades às novas solicitações 
orçamentárias. 

7713 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois os objetivos principais do orçamento base-zero ou por estratégia 
são: Planejamento orçamentário para o próximo exercício; obediência ao princípio da economicidade 
na elaboração do orçamento; estabelecimento de um planejamento estratégico; acompanhamento 
sistemático dos programas; planejamento estruturado a longo prazo. Já o orçamento programa é 
alinhado nas perspectivas de: plano de trabalho no qual são detalhados os programas e despesas que 
se pretende realizar durante o exercício financeiro, evidenciando a política econômica do Governo; 
demonstra os propósitos, objetivos e metas para as quais a administração solicita os recursos 
necessários; identifica os custos dos programas propostos para alcançar objetivos e os dados 
quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa. 

7715 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois os objetivos principais do orçamento base-zero ou por estratégia 
são: Planejamento orçamentário para o próximo exercício; obediência ao princípio da economicidade 
na elaboração do orçamento; estabelecimento de um planejamento estratégico; acompanhamento 
sistemático dos programas; planejamento estruturado a longo prazo. Já o orçamento programa é 
alinhado nas perspectivas de: plano de trabalho no qual são detalhados os programas e despesas que 
se pretende realizar durante o exercício financeiro, evidenciando a política econômica do Governo; 
demonstra os propósitos, objetivos e metas para as quais a administração solicita os recursos 
necessários; identifica os custos dos programas propostos para alcançar objetivos e os dados 
quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa. 

7718 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 13 INDEFERIDO 

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois os objetivos principais do orçamento base-zero ou por estratégia 
são: Planejamento orçamentário para o próximo exercício; obediência ao princípio da economicidade 
na elaboração do orçamento; estabelecimento de um planejamento estratégico; acompanhamento 
sistemático dos programas; planejamento estruturado a longo prazo. Já o orçamento programa é 
alinhado nas perspectivas de: plano de trabalho no qual são detalhados os programas e despesas que 
se pretende realizar durante o exercício financeiro, evidenciando a política econômica do Governo; 
demonstra os propósitos, objetivos e metas para as quais a administração solicita os recursos 
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RECURSO CARGO QUESTÃO STATUS JUSTIFICATIVA 
necessários; identifica os custos dos programas propostos para alcançar objetivos e os dados 
quantitativos que medem as realizações e o trabalho realizado dentro de cada programa. 

7601 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 14 INDEFERIDO 

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o Estado é uma sociedade politicamente organizada em um 
território, e no uso de sua soberania, é a organização política do poder. A afirmativa não comparou a 
soberania do estado com a da República Federativa, apenas aliou a organização política do poder 
dentro do seu território. 

7701 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo o Art. 5° da Lei 200/1967 uma autarquia é "serviço 
AUTÔNOMO, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar 
atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada." 

7709 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 15 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não restringe a inclusão de outras esferas governamentais, apenas 

faz referência a uma delas. 

7655 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 16 INDEFERIDO 

A afirmativa é I é VERDADEIRA, pois ela não restringiu outras causas de deslizamento ou se referiu a 
principal causa. Foi exposto apenas que o lixo era UMA das causas, não excluindo a possibilidade de 
outras causas mais fortes e diretas. 

7711 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 16 INDEFERIDO 

A afirmativa é I é VERDADEIRA, pois ela não restringiu outras causas de deslizamento ou se referiu a 
principal causa. Foi exposto apenas que o lixo era UMA das causas, não excluindo a possibilidade de 
outras causas mais fortes e diretas. 

7657 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 17 INDEFERIDO 

A afirmativa é I é VERDADEIRA, pois ela não restringiu outros fatores que causam assoreamento ou 
se referiu a principal causa. Foi exposto apenas que o lixo era UMA das causas, não excluindo a 
possibilidade de outras mais fortes e diretas. 

7653 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 24 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois 1979 + 75 = 2054. 

7677 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 31 INDEFERIDO A afirmativa (A) é FALSA, pois está em desacordo com o Art. 2º, I, da LEI Nº 9.784. 

7616 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 40 INDEFERIDO A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois trata-se de uma notícia. 

7557 ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO n/i INDEFERIDO 

As afirmativas I e II são VERDADEIRAS, de acordo com o Art. 35 e Art. 34 da Constituição Federal, 
respectivamente. As afirmativas III e IV são FALSAS, de acordo com o Art. 30 e Art. 34 da Constituição 
Federal, respectivamente. 

7567 ANALISTA DE SISTEMA 4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de acordo com o Decreto Nº 1.171/94 (Código de Ética): "ser probo, 
reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver 
diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum". 

7508 ANALISTA DE SISTEMA 16 INDEFERIDO A afirmativa é II é VERDADEIRA, pois a questão não restringiu outras causas de deslizamento ou se 
referiu a principal causa. 

7571 ANALISTA DE SISTEMA 16 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7600 ANALISTA DE SISTEMA n/i INDEFERIDO A prova para o cargo de Analista de Sistema teve 20 questões de caráter específico, como previsto em 
edital. 
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RECURSO CARGO QUESTÃO STATUS JUSTIFICATIVA 

7540 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7552 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7558 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7560 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7581 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7613 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7618 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7643 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7650 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7689 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7729 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7766 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 
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RECURSO CARGO QUESTÃO STATUS JUSTIFICATIVA 

7777 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7792 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 INDEFERIDO 

A alternativa "e" É VERDADEIRA, pois deve-se checar os resultados obtidos ao realizar as atividades 
planejadas, ou seja, é importante EVITAR fazer atividades e não checar os resultados obtidos. O 
gabarito permanecerá letra "a". 

7694 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 4 INDEFERIDO 

A afirmativa (B) é VERDADEIRA, uma vez que o vínculo a versão mais recente não anula a possibilidade 
de execução do gráfico de dispersão em versões anteriores. A questão se refere especificamente à 
versão mais recente, porém sem restringir o sentido apenas a esta versão. 

7767 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 4 INDEFERIDO 

A afirmativa (B) é VERDADEIRA, uma vez que o vínculo a versão mais recente não anula a possibilidade 
de execução do gráfico de dispersão em versões anteriores. A questão se refere especificamente à 
versão mais recente, porém sem restringir o sentido apenas a esta versão. 

7768 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 4 INDEFERIDO 

A afirmativa (B) é VERDADEIRA, uma vez que o vínculo a versão mais recente não anula a possibilidade 
de execução do gráfico de dispersão em versões anteriores. A questão se refere especificamente à 
versão mais recente, porém sem restringir o sentido apenas a esta versão. 

7793 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 4 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7533 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 9 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7794 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 11 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7506 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7535 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7544 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7553 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 

atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
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RECURSO CARGO QUESTÃO STATUS JUSTIFICATIVA 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7559 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7586 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7615 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7620 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7644 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7661 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7671 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 
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7691 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7735 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7769 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7770 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7774 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 12 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É VERDADEIRA, pois deve-se definir as metas e TAMBÉM definir os métodos para 
atingi-las ou seja, deve-se EVITAR definir as metas e não definir os métodos para atingi-las. A 
alternativa "b" É FALSA, pois refere-se ao A, de Act ou Agir, do PDCA, quando ocorre a execução das 
ações para promover continuamente a melhoria dos processos. A melhoria ocorre no Act ou Agir do 
PDCA, não no Check (checar). Assim, o gabarito permanece a letra "b". 

7505 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7545 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7554 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 
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7561 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7575 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7589 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7617 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7621 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7645 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7669 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7736 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7771 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7773 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 

planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
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executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7775 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 13 INDEFERIDO 

A alternativa "a" É FALSA, pois esse conceito refere-se ao "executar" (ou o "Do" do PDCA), não a 
planejar. A alternativa "b" É VERDADEIRA, pois ao se definir metas é necessário preparar a equipe para 
executá-las, ou seja, deve-se EVITAR a atitude de "definir metas e não preparar a equipe para executá-
las". Gabarito permanece letra "a". 

7611 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 14 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7795 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 14 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7510 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7546 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7562 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7574 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7590 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
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preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7591 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7622 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7624 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7646 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7656 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7730 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 
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7772 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7776 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 19 INDEFERIDO 

O PDCA é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que “rode” de amente. Para que “rode” 
de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa prejuízos ao 
processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, evite: o Ciclo PDCA, portanto, evite: 
fazer sem planejar; definir as metas e não definir os métodos para atingi-las; definir metas e não 
preparar o pessoal para executá-las; fazer e não checar; planejar, fazer, checar e não agir 
corretivamente, quando necessário. 

7502 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 22 INDEFERIDO A afirmativa (A) é VERDADEIRA, pois 3% de 3700 é igual a 111. Assim, o montante é R$ 3811. 

7555 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 30 INDEFERIDO A afirmativa (B) é FALSA, pois tais critérios devem ser observados. 

7551 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 33 INDEFERIDO A afirmativa incorreta é a (A), pois tais critérios devem ser observados. 

7556 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 33 INDEFERIDO A afirmativa está de acordo com a lei Nº 9.784, art 57. 

7588 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

4 INDEFERIDO A afirmativa (D) é FALSA, pois "salvo na condição de aprendiz". 

7594 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

13 INDEFERIDO A afirmativa (A) é FALSA, pois os objetivos estratégicos são desdobrados em planos operacionais, 
NÃO o oposto. 

7780 ASSISTENTE SOCIAL 2 INDEFERIDO A afirmativa é VERDADEIRA de acordo com o PMBoK, com a previsibilidade do servidor público sendo 
uma consequência do planejamento eficaz. 

7783 ASSISTENTE SOCIAL 14 INDEFERIDO A afirmativa IV a qual o(a) candidato(a) argumenta como verdadeira é VERDADEIRA na prova. Dessa 
forma, o gabarito continua sendo que apenas duas afirmativas estão corretas (alternativa C). 

7503 ASSISTENTE SOCIAL 16 INDEFERIDO 
A afirmativa é I é VERDADEIRA, pois ela não restringiu outras causas de deslizamento ou se referiu a 
principal causa. Foi exposto apenas que o lixo era UMA das causas, não excluindo a possibilidade de 
outras causas mais fortes e diretas. 

7579 ASSISTENTE SOCIAL 16 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o excesso de lixo aumenta a quantidade de informações visuais 
característico da poluição visual. 

7593 ASSISTENTE SOCIAL 16 INDEFERIDO 
As afirmativas II e III são VERDADEIRAS. A afirmativa II não exclui outras causas de deslizamento de 
terra, apenas pontua o lixo como uma delas. A afirmativa III também não exclui outras fontes de 
poluição visual, apenas elenca que o lixo é uma das suas formas. 
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7637 ASSISTENTE SOCIAL 24 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois 1979 + 75 = 2054. Logo, o ano de 2054 é posterior ao ano de 
2050. 

7703 ASSISTENTE SOCIAL 24 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois 1979 + 75 = 2054. 

7638 ASSISTENTE SOCIAL 25 INDEFERIDO A afirmativa em questão é VERDADEIRA, pois "após" faz referência a qualquer ano maior que 2030. 
Logo, pois 1972 + 61 = 2033. 

7705 ASSISTENTE SOCIAL 25 INDEFERIDO A afirmativa em questão é VERDADEIRA, pois "após" faz referência a qualquer ano maior que 2030. 
Logo, pois 1972 + 61 = 2033. 

7542 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7572 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 1 INDEFERIDO A afirmativa (B) é FALSA, pois resíduo é o que sobra da produção ou da atividade humana. 

7580 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7603 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 1 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente. 

7681 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 1 INDEFERIDO A afirmativa (B) é FALSA, pois resíduo é o que sobra da produção ou da atividade humana. 

7685 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 1 INDEFERIDO A afirmativa (E) é VERDADEIRA, pois a redução do consumo gera menos resíduos. 

7528 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 2 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7641 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 7 INDEFERIDO 

A proatividade não está relacionada a tomada de decisões sem a correta avaliação. "De modo geral, o 
profissional proativo é aquele que mantém a qualidade de um agente que se antecipa nas diversas 
tomadas de decisão. Seja com o objetivo de solucionar um problema, de atender um cliente, de criar 
questões sobre um determinado tema, o fator “antecipação” predomina nas iniciativas de um 
profissional proativo." (trecho entre aspas estava na fonte sugerida) 

7605 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 15 INDEFERIDO A afirmativa (D) é FALSA, pois é possível sim reciclar resíduos. 

7606 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 15 INDEFERIDO A afirmativa (D) é FALSA, pois é possível sim reciclar resíduos. 

7573 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 17 INDEFERIDO A alternativa (A) é FALSA, pois esses são o público INTERNO. 

7674 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 17 INDEFERIDO 

A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois o funcionário deve eliminar frases que possam desapontar ou 
irritar o usuário, como “não 
sabemos”, “não podemos”, não negar. 

7679 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 17 INDEFERIDO 

A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois o funcionário deve eliminar frases que possam desapontar ou 
irritar o usuário, como “não 
sabemos”, “não podemos”, não negar. 
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7608 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 34 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art 4° da Constituição Federal de 1988. 

7609 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 34 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art 4° da Constituição Federal de 1988. 

7610 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 34 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art 4° da Constituição Federal de 1988. 

7501 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 40 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7529 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 40 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7534 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 40 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7541 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 40 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7667 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 40 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7527 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7543 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7706 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7707 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7708 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7719 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7720 AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

7668 BIOMÉDICO(A) 3 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está restrita ao âmbito da Oncologia e neste a quimioterapia é 
usada para tratar doenças sistêmicas. Também, a questão não afirmou que o único tratamento das 
doenças sistêmicas era via quimioterapia, mas sim que ela era utilizada para tal fim. 

7789 CONTADOR 12 INDEFERIDO A afirmativa IV é FALSA, pois a Constituição brasileira exige a elaboração do 
orçamento anual, a sua APROVAÇÃO pelo poder Legislativo e a sua disponibilização à sociedade. 

7583 CONTADOR 13 INDEFERIDO 
A assertiva III é VERDADEIRA, de acordo com o MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR 
PÚBLICO 7ª Edição, MINISTÉRIO DA FAZENDA, SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2017, página 
33. 
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7790 CONTADOR 13 INDEFERIDO 
A afirmativa IV é FALSA, pois o objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar 
serviços à sociedade, em 
vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. 

7585 CONTADOR 16 INDEFERIDO 
A assertiva II é VERDADEIRA, pois o acúmulo de lixo pode prejudicar o fluxo de água em encostas, 
elevando o risco de desmoronamento. A assertiva III é VERDADEIRA, pois os lixões são considerados 
também uma forma de poluição visual, além do acúmulo irregular de lixo em cidades, ruas e avenidas. 

7787 CONTADOR 17 INDEFERIDO 
A afirmativa é I é VERDADEIRA, pois ela não restringiu outras causas de deslizamento ou se referiu a 
principal causa. Foi exposto apenas que o lixo era UMA das causas, não excluindo a possibilidade de 
outras causas mais fortes e diretas. 

7749 CONTADOR 40 INDEFERIDO A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois trata-se de uma notícia. 

7778 COVEIRO 13 INDEFERIDO A afirmativa (B) é FALSA, pois está de acordo com os preceitos do serviço público. O verbo "tolher" 
está presente no vocabulário português. 

7660 COVEIRO n/i INDEFERIDO A prova possui 40 (quarenta) questões, conforme previsto em edital. 
7627 COZINHEIRO 6 INDEFERIDO A afirmativa (A) é FALSA, pois afeta sim a boa impressão. 

7682 ENFERMEIRO OBSTETRA 12 INDEFERIDO 

A assertiva IV é VERDADEIRA. As indicações da Sociedade Brasileira de Cancerologia 
(www.sbcancer.org.br) são: "A mamografia pode detectar alterações tão pequenas que não seriam 
sentidas mesmo por treinados examinadores. Mulheres com 40 anos, sem sintomas, devem fazer um 
exame mamográfico. Mulheres entre 40 e 49 anos devem fazer uma mamografia cada dois anos e 
aquelas com 50 anos ou mais, uma mamografia a cada ano. Mulheres que apresentem um nódulo na 
mama devem fazer uma mamografia bilateral o mais rápido possível". Portanto, as informações de 
grupos de risco e idade estão compatíveis com o recomendado. 

7684 ENFERMEIRO OBSTETRA 12 INDEFERIDO 

A assertiva IV é VERDADEIRA. As indicações da Sociedade Brasileira de Cancerologia 
(www.sbcancer.org.br) são: "A mamografia pode detectar alterações tão pequenas que não seriam 
sentidas mesmo por treinados examinadores. Mulheres com 40 anos, sem sintomas, devem fazer um 
exame mamográfico. Mulheres entre 40 e 49 anos devem fazer uma mamografia cada dois anos e 
aquelas com 50 anos ou mais, uma mamografia a cada ano. Mulheres que apresentem um nódulo na 
mama devem fazer uma mamografia bilateral o mais rápido possível". Portanto, as informações de 
grupos de risco e idade estão compatíveis com o recomendado. 

7548 ENFERMEIRO OBSTETRA 24 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois 1979 + 75 = 2054. 
7550 ENFERMEIRO OBSTETRA 25 INDEFERIDO A afirmativa (D) É VERDADEIRA, pois 1972 + 61 = 2033 > 2030. 
7604 ENFERMEIRO OBSTETRA n/i INDEFERIDO A prova encontra-se clara e aborda apenas temas previstos em edital. 

7537 ENFERMEIRO(A) 1 INDEFERIDO 

As alternativas I, III e IV são VERDADEIRAS. Asma não controlada: paciente com três ou mais 
parâmetros de ‘asma parcialmente controlada’. Asma Controlada: paciente que apresenta função 
pulmonar normal, sem limitação de suas atividades diárias, sem sintomas noturnos e sintomas 
diurnos menos de duas vezes por semana. Asma Parcialmente Controlada: paciente que apresenta 
sintomas diurnos ou uso de broncodilatador de curta ação mais de duas vezes por semana, qualquer 
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limitação 
funcional ou qualquer sintoma noturno. 

7710 ENFERMEIRO(A) 3 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está restrita ao âmbito da Oncologia e neste a quimioterapia é 
usada para tratar doenças sistêmicas. 

7712 ENFERMEIRO(A) 4 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA em relação à cirurgia em oncologia. O texto da questão deixa claro que 
não se trata radioterapia ou quimioterapia, e sim de cirurgia, quando utiliza o termo "remover todo o 
tumor". 

7737 ENFERMEIRO(A) 4 INDEFERIDO 
A assertiva I é VERDADEIRA em relação à cirurgia em oncologia. O texto da questão deixa claro que 
não se trata radioterapia ou quimioterapia, e sim de cirurgia, quando utiliza o termo "remover todo o 
tumor". 

7619 ENFERMEIRO(A) 12 INDEFERIDO 

A assertiva IV é VERDADEIRA. As indicações da Sociedade Brasileira de Cancerologia 
(www.sbcancer.org.br) são: "A mamografia pode detectar alterações tão pequenas que não seriam 
sentidas mesmo por treinados examinadores. Mulheres com 40 anos, sem sintomas, devem fazer um 
exame mamográfico. Mulheres entre 40 e 49 anos devem fazer uma mamografia cada dois anos e 
aquelas com 50 anos ou mais, uma mamografia a cada ano. Mulheres que apresentem um nódulo na 
mama devem fazer uma mamografia bilateral o mais rápido possível". Portanto, as informações de 
grupos de risco e idade estão compatíveis com o recomendado. 

7752 ENFERMEIRO(A) 12 INDEFERIDO A assertiva III é VERDADEIRA. A assertiva não restringe outros sinais do câncer de mama, pois utiliza 
a expressão "O sinal mais comum". 

7782 ENFERMEIRO(A) 12 INDEFERIDO 

A assertiva IV é VERDADEIRA. As indicações da Sociedade Brasileira de Cancerologia 
(www.sbcancer.org.br) são: "A mamografia pode detectar alterações tão pequenas que não seriam 
sentidas mesmo por treinados examinadores. Mulheres com 40 anos, sem sintomas, devem fazer um 
exame mamográfico. Mulheres entre 40 e 49 anos devem fazer uma mamografia cada dois anos e 
aquelas com 50 anos ou mais, uma mamografia a cada ano. Mulheres que apresentem um nódulo na 
mama devem fazer uma mamografia bilateral o mais rápido possível". Portanto, as informações de 
grupos de risco e idade estão compatíveis com o recomendado. 

7592 ENFERMEIRO(A) 12 INDEFERIDO 

As indicações da Sociedade Brasileira de Cancerologia são: "A mamografia pode detectar alterações 
tão pequenas que não seriam sentidas mesmo por treinados examinadores. Mulheres com 40 anos, 
sem sintomas, devem fazer um exame mamográfico. Mulheres entre 40 e 49 anos devem fazer uma 
mamografia cada dois anos e aquelas com 50 anos ou mais, uma mamografia a cada ano. Mulheres 
que apresentem um nódulo na mama devem fazer uma mamografia bilateral o mais rápido possível". 
Portanto, as informações de grupos de risco e idade estão compatíveis com o recomendado. 

7578 ENFERMEIRO(A) 13 INDEFERIDO A afirmativa (I) é FALSA, pois as costelas e o fêmur são formados por tecido ósseo. 

7538 ENFERMEIRO(A) 14 INDEFERIDO 
A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o paciente asmático deve ser estimulado a realizar atividade física 
regularmente e receber orientação em relação ao tratamento da broncoconstrição desencadeada pelo 
exercício. 

7702 ENFERMEIRO(A) 19 INDEFERIDO A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois o termo problematizadora advém do seguinte contexto: "A 
educação deve ser sempre problematizadora e proporcionar ao aluno uma compreensão ampla dos 
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contextos nos quais o problema se insere, obilizando-o para perceber-se como parte integrante desse 
conjunto complexo que é a sociedade". 

7612 
FISCAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA E 
AMBIENTAL 

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

7498 FISIOTERAPEUTA 1 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA. Embora a palavra "com" esteja deslocada, o fato ocorrido não é suficiente 
para impedir a compreensão da questão. 

7628 FISIOTERAPEUTA 15 INDEFERIDO 

A assertiva IV é VERDADEIRA de acordo com as publicações: Estratégia Saúde da Família e Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família: diretrizes e fundamentos - Módulo Político Gestor (Elisabeth Niglio de 
Figueiredo), disponível em http://www.unasus.unifesp.br (p. 55); BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde 
da família: uma estratégia para a reorganização do modelo assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 
1998. 

7633 FISIOTERAPEUTA 15 INDEFERIDO 

A assertiva IV é VERDADEIRA de acordo com as publicações: Estratégia Saúde da Família e Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família: diretrizes e fundamentos - Módulo Político Gestor (Elisabeth Niglio de 
Figueiredo), disponível em http://www.unasus.unifesp.br (p. 55); BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde 
da família: uma estratégia para a reorganização do modelo assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 
1998. 

7522 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 8 INDEFERIDO A afirmativa (B) é FALSA, pois possui relação com a ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho. 

7519 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 15 INDEFERIDO A afirmativa (D) é FALSA, pois a finalidade é manter o veículo ESTÁVEL. 

7683 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 15 INDEFERIDO A afirmativa (A) é VERDADEIRA, pois não contradiz com as diretrizes propostas pela lei de trânsito. 

7496 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 17 INDEFERIDO A alternativa (C) é é FALSA, pois o servidor público deve manter o sigilo. 

7564 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 27 INDEFERIDO A afirmativa (D) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 5º da Constituição Federal de 1988. 

7514 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 29 INDEFERIDO A afirmativa (C) é FALSA, pois não está de acordo com o Art. 5º da Constituição Federal, dado que 

esses direitos são garantidos e não tolhidos. 

7509 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 31 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 2º da Lei nº 9.784. 

7497 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 32 INDEFERIDO A alternativa (B) é FALSA, pois abrange sim, de acordo com o Art. 37, XVII. 

7504 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 34 INDEFERIDO A afirmativa (C) é FALSA, pois não está de acordo com o Art. 5º da Constituição Federal, dado que 

esses direitos são garantidos e não tolhidos. 

7649 MOTORISTA - 
CATEGORIA "AD" 34 INDEFERIDO A afirmativa (D) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 5º da Constituição Federal de 1988. 



 

 
Página 17 de 26 

RECURSO CARGO QUESTÃO STATUS JUSTIFICATIVA 

7663 NUTRICIONISTA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois considera as recomendações gerais: "As reposições de vitamina D 
devem ser de 400 UI/ dia por via oral para lactentes até 18 meses em aleitamento materno e que 
recebam fórmula infantil em volume inferior a 500 ml/dia. Exposição solar adequada: cota semanal de 
30 minutos com a criança apenas de fraldas (4 a 5 minutos por dia, todos os dias da semana) ou 2 
horas semanais com exposição apenas da face e das mãos da criança (17 minutos por dia, todos os 
dias da semana)." A afirmativa IV também é VERDADEIRA, pois está relacionada ao ferro e não as 
recomendações de aleitamento. Logo "A suplementação de ferro deve ser feita de maneira universal 
para lactentes a partir do sexto mês de vida ou da interrupção do aleitamento exclusivo até os dois 
anos de idade". 

7751 NUTRICIONISTA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois considera as recomendações gerais: "As reposições de vitamina D 
devem ser de 400 UI/ dia por via oral para lactentes até 18 meses em aleitamento materno e que 
recebam fórmula infantil em volume inferior a 500 ml/dia. Exposição solar adequada: cota semanal de 
30 minutos com a criança apenas de fraldas (4 a 5 minutos por dia, todos os dias da semana) ou 2 
horas semanais com exposição apenas da face e das mãos da criança (17 minutos por dia, todos os 
dias da semana)." A afirmativa IV também é VERDADEIRA, pois está relacionada ao ferro e não as 
recomendações de aleitamento. Logo "A suplementação de ferro deve ser feita de maneira universal 
para lactentes a partir do sexto mês de vida ou da interrupção do aleitamento exclusivo até os dois 
anos de idade". 

7748 NUTRICIONISTA 3 INDEFERIDO A assertiva II é VERDADEIRA, pois o texto da questão não limita a aplicação da quimioterapia APENAS 
a doenças sistêmicas. 

7750 NUTRICIONISTA 16 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7673 PROCURADOR 
MUNICIPAL 50 INDEFERIDO A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois trata-se de uma notícia, portanto, impessoal, formal e informativa. 

7512 PROFESSOR DE ARTES 1 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois as palavras andares e caminhadas estão inseridas no contexto de 
ocupação do espaço . 

7523 PROFESSOR DE ARTES 13 INDEFERIDO 

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois está de acordo com um dos objetivos do ensino fundamental: 
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 
socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais 
e sociais. 

7518 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7524 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 
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7596 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7731 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7513 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7636 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 12 INDEFERIDO 

As afirmativas II e III são VERDADEIRAS. A parede celular é majoritariamente composta de celulose, 
hemicelulose e substâncias pécticas, existindo proteínas em quantidades variáveis e em apenas 
alguns tipos de paredes. Existem dois tipos de meristemas, os apicais e os laterais. Os chamado 
intercalares são apenas uma diferenciação dos meristemas apicais. 

7784 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital (Educação Pública). 

7765 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 18 INDEFERIDO A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois não postula que APENAS o estabelecimento de ensino é o 

responsável pelas funções citadas, mas que o estabelecimento deve assegurar tais funções. 

7733 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 24 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois 1979 + 75 = 2054. A palavra após não restringe a possibilidade 

de outros anos que não 2051. 

7734 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 25 INDEFERIDO A afirmativa em questão é VERDADEIRA, pois "após" faz referência a qualquer ano maior que 2030. 

Logo, pois 1972 + 61 = 2033. 

7788 PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 31 INDEFERIDO A afirmativa (A) é FALSA, pois está em desacordo com o Art. 2º, I, da LEI Nº 9.784. 

7563 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o exposto na questão não restringiu a prática da educação física 

apenas à aspectos recreativos, lúdicos e prazerosos. 

7642 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois o exposto na questão não restringiu a prática da educação física 

apenas à aspectos recreativos, lúdicos e prazerosos. 

7515 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7520 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7521 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 
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7536 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7687 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7728 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7739 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 10 INDEFERIDO A afirmativa (D) é VERDADEIRA, pois a criação de colegiados é um dos mecanismos assegurados para 

a gestão democrática e representativa da comunidade escolar. 

7648 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 12 INDEFERIDO 

A afirmativa IV é VERDADEIRA, pois a explicação dos exercícios deve ser precisa e compreensível, feita 
verbalmente e por demonstração, levando-se em conta os conhecimentos e as experiências motoras 
do aluno, pois o desempenho do ato motor deve estar de acordo com a individualidade biológica de 
cada um e cada pessoa aprende de maneiras diferentes. 

7516 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7530 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7539 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7566 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7568 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7602 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7607 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 
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7614 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7625 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7672 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7688 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7695 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7697 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7746 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7693 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

3 DEFERIDO 
As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7570 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

7 INDEFERIDO A afirmativa está INCORRETA, de acordo com o que a questão solicitava do candidato(a). 

7532 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

12 INDEFERIDO 
A afirmativa III é FALSA, pois o correto é “NÃO como procedimento técnico referente aos desempenhos 
dos aprendizes”. A afirmativa IV é FALSA, pois para Placco (2008) o correto é “AUXILIAR o professor a 
tomar consciência” 

7582 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

14 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. 
Campinas: Autores Associados, 2013. 

7690 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

14 INDEFERIDO A assertiva I é VERDADEIRA, de acordo com SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. 
Campinas: Autores Associados, 2013. 
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7584 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois as discussões sobre currículo levantadas nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica são propostas em uma perspectiva crítica, nunca buscando um 
acabamento. 

7692 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

15 INDEFERIDO A afirmativa III é FALSA, pois é um processo contínuo, NÃO INTERMITENTE. As aprendizagens básicas 
existem para atingir (NÃO CERCEAR) a cidadania e a participação ativa na sociedade. 

7759 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

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

7658 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

24 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois 1979 + 75 = 2054. 

7743 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

24 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois 1979 + 75 = 2054. 

7757 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

24 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA, pois 1979 + 75 = 2054. 

7747 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

25 INDEFERIDO A afirmativa (D) é VERDADEIRA, pois 1972 + 61 = 2033 

7758 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

25 INDEFERIDO A afirmativa É FALSA, pois 29 * 6 = 174, NÃO R$ 161. 

7659 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

29 INDEFERIDO Apenas a afirmativa (E) é VERDADEIRA, de acordo com o Art. 5º, VII, da Constituição Federal de 1988. 

7761 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

31 INDEFERIDO De acordo com a lei n° 9.784, o Art. 30. determina que são inadmissíveis no processo administrativo 
as provas obtidas por meios ilícitos. 

7791 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - 
1º AO 5º ANO 

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

7796 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 1 INDEFERIDO 

A temperatura da troposfera diminui com a altitude. A taxa pelo qual a temperatura cai é chamada de 
gradiente adiabático ambiental. O gradiente adiabático é nada mais do que a diferença de temperatura 
entre a superfície e a tropopausa dividida pela altitude. A razão para esta diferença de temperatura é 
que a absorção de radiação solar ocorre na superfície, aquecendo as porções mais baixas da 
troposfera, mas a perda de radiação pela Terra ocorre no topo da atmosfera terrestre. Este processo 
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mantém o balanço geral térmico da Terra. Assim, a atmosfera não é aquecida pelos raios solares 
quando emitidos diretamente pelo sol e, sim, após reagirem com as superfícies sólidas e líquidas do 
planeta, ou seja a troposfera é aquecida pela irradiação. 

7678 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7698 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7745 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7662 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7664 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7665 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7797 PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 19 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7623 PROFESSOR DE 
HISTÓRIA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7686 PROFESSOR DE 
HISTÓRIA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7587 PROFESSOR DE 
HISTÓRIA 3 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a organização escolar está inserida dentro da gestão escolar. 

7721 PROFESSOR DE INGLÊS 24 INDEFERIDO A afirmativa em questão é VERDADEIRA, pois "após" faz referência a qualquer ano maior que 2050. 
Logo, 1979 + 75 = 2054. 

7723 PROFESSOR DE INGLÊS 25 INDEFERIDO A afirmativa em questão é VERDADEIRA, pois "após" faz referência a qualquer ano maior que 2030. 
Logo, pois 1972 + 61 = 2033. 

7724 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o postulado pela literatura (Luckesi (1997, 
p.47), na qual "avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em 
vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória, nem seletiva, 
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ao contrário, 
é diagnóstica e inclusiva”. 

7626 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 1 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois nenhuma informação condizente na afirmativa contradiz a verdade. 

7654 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7714 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está de acordo com o postulado pela literatura (Luckesi (1997, 
p.47), na qual "avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em 
vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória, nem seletiva, 
ao contrário, 
é diagnóstica e inclusiva”. 

7517 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7526 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7565 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7598 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7634 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7666 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7724 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7760 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7785 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 
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7786 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7576 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a poética romântica pode ser considerada simples e singela, mas não é 
por acaso, pois já que a palavra de ordem era liberdade, o poeta romântico não estava preso ás formas 
fixas e clássicas outrora vigentes." 

7577 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 13 INDEFERIDO 

A afirmativa III também é VERDADEIRA, pois as ideias de Jean Jacques Russeau corroboravam diziam 
que todo homem nasceria bom, mas seria corrompido pela sociedade, partindo desse postulado, o 
índio seria um ser sem a corrupção trazida pela colonização, portanto, a figura do índio era vista como 
um convite a um retorno ás formas primitivas da natureza humana as quais estaria livres da corrupção. 

7670 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 14 INDEFERIDO 

Segundo Philippe Perrenoud (1999, p. 9), "Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir 
que os resultados das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados 
em detrimento de suas observações diárias, de caráter diagnóstico. A avaliação é um processo que 
deve estar a serviço das individualizações da aprendizagem". Philippe Perrenoud é doutor em 
sociologia e antropologia e professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Genebra. Estudioso da evasão e das desigualdades na escola e especialista em 
práticas pedagógicas em instituições de ensino, é diretor do Laboratório de Pesquisas sobre a 
Inovação na Formação e na Educação (Life), também em Genebra. Perrenoud é um autor reconhecido 
em educação e a assertiva I, baseada no pensamento desse autor, reflete uma visão contemporânea 
da educação. 

7725 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 14 INDEFERIDO 

Segundo Philippe Perrenoud (1999, p. 9), "Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir 
que os resultados das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados 
em detrimento de suas observações diárias, de caráter diagnóstico. A avaliação é um processo que 
deve estar a serviço das individualizações da aprendizagem". Philippe Perrenoud é doutor em 
sociologia e antropologia e professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Genebra. Estudioso da evasão e das desigualdades na escola e especialista em 
práticas pedagógicas em instituições de ensino, é diretor do Laboratório de Pesquisas sobre a 
Inovação na Formação e na Educação (Life), também em Genebra. Perrenoud é um autor reconhecido 
em educação e a assertiva I, baseada no pensamento desse autor, reflete uma visão contemporânea 
da educação. 

7696 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 31 INDEFERIDO A afirmativa (A) é FALSA, pois está em desacordo com a letra da lei (Art. 2º, I, da Lei Nº 9.784). 

7525 PROFESSOR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 34 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois ela busca CONSTRUIR uma sociedade pluralista (PREÂMBULO, CF 88) e 

não impedir. 

7639 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 1 INDEFERIDO 

A afirmativa é VERDADEIRA, pois o termo "juros" está fazendo referência apenas aos termos 
"remuneração pelo empréstimo", o que pode ser observado pela presença da vírgula após a palavra 
"empréstimo". 
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7511 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 3 DEFERIDO 

As alternativas "b" e "c" estão igualmente corretas. De acordo com a lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, o Art. 3º determina que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] XII 
- consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela lei nº 12.796, de 2013)". 

7595 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 12 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, pois em juros compostos, os juros de cada período são calculados 

sempre em função do saldo existente no início do período correspondente. 

7640 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 13 INDEFERIDO A afirmativa IV é FALSA, de acordo com o gabarito, pois 130 menos 10% corresponde a 117. 

7779 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 13 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois a razão Juros/Capital é a taxa de crescimento do capital, dita TAXA 
DE JUROS (i), 
que é sempre referida ao período da operação e indica a PORCENTAGEM do capital representada pelos 
juros. 

7499 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 24 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7500 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 25 INDEFERIDO A afirmativa (D) é VERDADEIRA, pois 1972 + 61 = 2033. 

7762 PSICÓLOGO 4 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Erikson & Kurz-Riemmer, 1999). 

7635 SECRETÁRIO ESCOLAR 4 INDEFERIDO 
A afirmativa em questão É FALSA, pois de acordo com o Art. 60 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente "É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz". 

7547 TÉCNICO AGRÍCOLA 2 INDEFERIDO A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois a proximidade de estradas públicas dificulta o desenvolvimento 
das mudas produzidas. 

7781 TÉCNICO AGRÍCOLA 2 INDEFERIDO A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois a proximidade de estradas públicas dificulta o desenvolvimento 
das mudas produzidas. 

7754 TÉCNICO AGRÍCOLA n/i INDEFERIDO A afirmativa (C) é VERDADEIRA, pois a proximidade de estradas públicas dificulta o desenvolvimento 
das mudas produzidas. 

7569 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 1 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7722 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 40 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do 

recurso por parte da banca. 

7732 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM n/i INDEFERIDO A prova encontra-se clara e coerente, abordando temas previstos em edital. 

7753 VIGILANTE 1 INDEFERIDO A afirmativa (B) é VERDADEIRA de acordo com o art. 8º, I da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

7741 VIGILANTE 2 INDEFERIDO A alternativa é FALSA, pois quem pratica o atendimento DEVE demonstrar gentileza ao lidar com o 
usuário dos serviços públicos. 

7647 VIGILANTE 6 INDEFERIDO A afirmativa (A) é FALSA, pois afeta sim a boa impressão. Já a afirmativa (B) é VERDADEIRA. 
7632 VIGILANTE 12 INDEFERIDO A afirmativa (E) é FALSA de acordo com o art. 9º da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
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7629 VIGILANTE 13 INDEFERIDO A alternativa (B) é FALSA, pois deve considerar a situação econômica do infrator, de acordo com a Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Art. 6º, III). 

7740 VIGILANTE 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

7755 VIGILANTE 13 INDEFERIDO A alternativa (B) é FALSA, pois deve considerar a situação econômica do infrator, de acordo com a Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Art. 6º, III). 

7756 VIGILANTE 13 INDEFERIDO A alternativa (B) é FALSA, pois deve considerar a situação econômica do infrator, de acordo com a Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Art. 6º, III). 

7630 VIGILANTE 14 INDEFERIDO A afirmativa (B) é FALSA, pois é contrária ao Art. 6º da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
7631 VIGILANTE 15 INDEFERIDO A afirmativa (D) é FALSA, pois existe a lei 9605/98, de 12 de fevereiro de 1998. 
7744 VIGILANTE 15 INDEFERIDO A afirmativa (D) é FALSA, pois existe a lei 9605/98, de 12 de fevereiro de 1998. 
7599 VIGILANTE 17 INDEFERIDO A afirmativa (A) é FALSA, pois esses são o público interno. 

7738 VIGILANTE 17 INDEFERIDO A afirmativa (C) é VERDADEIRA. Pois, convém eliminar frases que possam desapontar ou irritar o 
usuário, como “não sabemos”, “não podemos”, não negar. 

7531 VIGILANTE 30 INDEFERIDO A alternativa (B) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. 

7549 VIGILANTE n/i INDEFERIDO A alternativa (B) é FALSA, pois deve considerar a situação econômica do infrator, de acordo com a Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Art. 6º, III). 

 


