
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA DE TORITAMA CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 01/2018, PUBLICADO EM 21 DE SETEMBRO DE 2018 

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 3 teve mudança no gabarito de a) para c) na prova de: PROFESSOR (A) II – HISTÓRIA. 

 Questão 5 teve mudança no gabarito de c) para d) na prova de: PROFESSOR (A) II – LÍNGUA PORTUGUESA. 
 
Das respostas aos recursos. 
 

RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

10492 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS CENTRO II 

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

10493 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS CENTRO II 

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

10494 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS CENTRO II 

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

10293 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS COHAB 

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

10327 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS COHAB 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta corretamente uma atribuição do SUS. O fato de 
estar previsto na legislação não necessariamente impede que já seja realizado o 
procedimento. 

10466 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS COQUEIRAL 

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

10391 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS FAZENDA 
VELHA 

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

10319 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS FAZENDA 
VELHA 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois é uma atividade típica do Agente Comunitário de Saúde (Art. 3º. 
§ 3º. IV. c). Portanto, a alternativa B é VERDADEIRA. 

10582 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS FAZENDA 
VELHA 

10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, portanto a questão está correta. 

10587 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS FAZENDA 
VELHA 

12 INDEFERIDO 
A afirmativa I está CORRETA, pois discorre corretamente as funções do Agente Comunitário 
de Saúde. 
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RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

10588 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS FAZENDA 
VELHA 

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

10589 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - UBS FAZENDA 
VELHA 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I está CORRETA, pois discorre corretamente as funções do Agente Comunitário 
de Saúde. 

10614 
AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

9 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. Item 22. Saúde 
da criança e do adolescente, da gestante, do idoso e do trabalhador. 

10763 
AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

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

10562 
AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

19 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a palavra "progredir" nesse contexto significa desenvolver, 
agravar. 

10569 
AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois apresenta corretamente uma atribuição do SUS. O fato de 
estar previsto na legislação não necessariamente impede que já seja realizado o 
procedimento. 

10643 
AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a legislação que regulamenta o SUS. O 
fato de o termo ser "previsto" não necessariamente implica em dizer que não seja realizado o 
procedimento. 

10441 
AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é É FALSA, pois o SUS é um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos 
do mundo, beneficiando 180 milhões de 
brasileiros através de 2,8 bilhões de atendimentos por ano. 

10318 
AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

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

10445 
AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

30 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto apresenta dados estatísticos a respeito do SUS. 

10343 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o condutor deverá se afastar do usuário ou usuários aos quais 
ultrapassa. Portanto, a alternativa C é VERDADEIRA. 

10437 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está em conforme com as regras de direção defensiva. 
Não se consideram, portanto, as penalidades de tal prática nesse item. 

10479 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois deve AFASTAR-SE do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, 
independente das faixas. 

10552 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

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

10555 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

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

10363 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está em conformidade com a Lei N°9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Art. 182. I). 

10501 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Art. 182. I. Lei Nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997). 
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RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

10557 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

5 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois é uma infração média (Lei N° 9.503, Art. 182. I) 

10559 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

8 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois é infração gravíssima (Lei N° 9.503, Art. 181. V). 

10399 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois é infração quando a pessoa NÃO estiver em condições de dirigi-lo 
(Lei N° 9.503, Art. 166) 

10560 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

12 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois é infração grave (Lei N° 9.503, Art. 181. III). 

10298 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete 
aos órgãos e entidades executivos da União coletar dados e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsito e suas causas; 

10420 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

15 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, conforme prevê a Lei N° 9.503 (Art. 21. IV). 

10590 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

21 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois 237 * 3 = 711, sendo assim diferente de 840. 

10295 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

23 INDEFERIDO A questão é VERDADEIRA e a alternativa A é a correta, pois os itens I e II estão corretos. 

10423 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 24 ovos / 4 bolos = 6 ovos/bolo. Assim, 6 * 7 = 42 ovos. 
Não se utiliza de valores aproximados nessa questão. 

10457 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois de fato há junção entre artigo e preposição, justificando o 
uso da crase. 

10563 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

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

10564 
AGENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

27 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o vocábulo distância é substantivo feminino. 

10360 GUARDA MUNICIPAL  1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

10394 GUARDA MUNICIPAL  1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

10554 GUARDA MUNICIPAL  1 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

10598 GUARDA MUNICIPAL  5 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo o Artigo 5°, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis. No contexto, 
não se consideram as exceções à lei.  

10625 GUARDA MUNICIPAL  5 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo o Artigo 5°, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis. No contexto, 
não se consideram as exceções à lei.  

10483 GUARDA MUNICIPAL  6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o valor a ser pago seria de R$ 1.311,83. No contexto, depreende-
se que os juros seriam aplicados devido ao mês em atraso. 

10535 GUARDA MUNICIPAL  6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois revela corretamente as práticas consideradas como abuso 
de autoridade. Está de acordo com a Lei N°4.898, de 9 de Setembro de 1965. 
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10628 GUARDA MUNICIPAL  6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois essas práticas são consideradas abuso de autoridade por parte 
do funcionário público, segundo Lei 4.898, de 9 de Setembro de 1965. 

10700 GUARDA MUNICIPAL  6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois revela corretamente as práticas consideradas como abuso 
de autoridade. A afirmativa não se refere a qualquer pessoa, refere-se a qualquer atentado 
contra os direitos do cidadão. 

10789 GUARDA MUNICIPAL  6 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois revela corretamente as práticas consideradas como abuso 
de autoridade. A afirmativa não se refere a qualquer pessoa, refere-se a qualquer atentado 
contra os direitos do cidadão. 

10303 GUARDA MUNICIPAL  8 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

10544 GUARDA MUNICIPAL  9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965 (Art. 4º. 
e), configura-se como abuso de autoridade. 

10393 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

10413 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto não considera as exceções. 

10526 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto da questão não aborda as exceções do caso. 

10536 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto da questão se dá acerca do exercício da função e não sob qualquer situação. 

10553 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto da questão se dá acerca do exercício da função e não sob qualquer situação. 

10556 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

10558 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois segundo o Artigo 5°, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis. No contexto, 
não se consideram as exceções à lei.  

10584 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto da questão se dá acerca do exercício da função e não sob qualquer situação. 

10585 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto da questão se dá acerca do exercício da função e não sob qualquer situação. 

10599 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital, no item 9. 

10605 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa é FALSA, pois é assegurada ao adolescente, entre outras, a garantia de defesa 
técnica por advogado segundo a Lei n° 8.069. 

10642 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto da questão se dá acerca do exercício da função e não sob qualquer situação. 

10703 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto da questão não considera as exceções aos casos. 

10791 GUARDA MUNICIPAL  10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois revela corretamente as práticas consideras de abuso de 
autoridade. A afirmativa não se refere a qualquer pessoa, refere-se a qualquer atentado contra 
os direitos do cidadão. 
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10306 GUARDA MUNICIPAL  12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ela 
indicada. 

10278 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10280 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10294 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10375 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10392 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10417 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros 

10433 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10498 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10503 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 
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10505 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10514 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10548 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10578 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10591 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10593 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10627 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10684 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10702 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10725 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 
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10749 GUARDA MUNICIPAL  13 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está completamente de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Art. 5º. LVII). A lei é aplicada aos brasileiros e aos 
estrangeiros, mas assertiva II não afirmou que a lei era APENAS restrita aos brasileiros, não 
excluindo, portanto, os estrangeiros. 

10308 GUARDA MUNICIPAL  14 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a Lei N° 4.898, Art. 4°, idem d, prevê que constitui abuso de 
poder deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja 
comunicada. 

10635 GUARDA MUNICIPAL  14 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois revela corretamente a prática de abuso de autoridade 
segundo a Lei 4.898, de 9 de Setembro de 1965. 

10506 GUARDA MUNICIPAL  15 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois constitui abuso de autoridade DEIXAR de comunicar. 

10426 GUARDA MUNICIPAL  16 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso 

10309 GUARDA MUNICIPAL  18 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois é uma infração gravíssima. Sendo assim, a resposta alternativa 
B. 

10376 GUARDA MUNICIPAL  18 INDEFERIDO 
A  afirmativa II é FALSA, pois se constitui de infração média, e não grave como requerido pelo 
candidato(a). 

10655 GUARDA MUNICIPAL  18 INDEFERIDO A afirmativa II da questão 18 é FALSA, pois constitui infração média e não grave. 

10669 GUARDA MUNICIPAL  18 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

10728 GUARDA MUNICIPAL  18 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois  é infração média. 

10282 GUARDA MUNICIPAL  19 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

10550 GUARDA MUNICIPAL  20 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso 

10693 GUARDA MUNICIPAL  21 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois 237 * 3 = 711 , sendo assim diferente do correto 840. 

10718 GUARDA MUNICIPAL  21 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois 237 * 3 = 711 , sendo assim diferente do correto 840. 

10752 GUARDA MUNICIPAL  21 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois 237 * 3 = 711 , sendo assim diferente do correto 840. 

10403 GUARDA MUNICIPAL  22 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o peso total com as embalagens é 654g, sendo, portanto, menor 
que 688g. 

10543 GUARDA MUNICIPAL  22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois obedece a uma certa lógica quantitativa. Isso é evidenciado 
pois possuem intervalos fixos (0,1,2...) 

10546 GUARDA MUNICIPAL  22 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o peso total final não excede 688g. É irrelevante a quantidade de 
embalagens, uma vez que o peso é um valor fixo. 

10551 GUARDA MUNICIPAL  22 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

10549 GUARDA MUNICIPAL  25 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

10406 GUARDA MUNICIPAL  26 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois há a junção correta da preposição com o artigo definido. 

10524 GUARDA MUNICIPAL  26 INDEFERIDO 
A afirmativa é VERDADEIRA, pois no item em questão há a junção da preposição "a" com o 
artigo definido "a". 
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10358 GUARDA MUNICIPAL  27 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o vocábulo "distância" se trata de um substantivo feminino. 

10313 GUARDA MUNICIPAL  28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois 60% dos acidentes graves acontecem com menos de 30 minutos 
de percurso. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa C. 

10344 GUARDA MUNICIPAL  28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente. 
Não existe quarta pessoa do plural. 

10644 GUARDA MUNICIPAL  28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois recomendamos é um flexão do verbo recomendar para a 
primeira pessoa do plural. 

10326 GUARDA MUNICIPAL  30 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta 
do recurso por parte da banca. 

10474 GUARDA MUNICIPAL  n/i INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois baseia-se na Lei n° 4.898, de 9 de setembro de 1965. O 
contexto da questão se dá acerca do exercício da função e não sob qualquer situação. Não se 
considera, portanto, as exceções aos casos. 

10676 GUARDA MUNICIPAL  n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão,  

10719 GUARDA MUNICIPAL  n/i INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois deixar segundo a Lei N° 4.898, Art. 4°, item d, "o Juiz de 
ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada". 

10276 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10297 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o processo de ensino deve estabelecer exigências e expectativas 
que os alunos possam cumprir e, com isso, 
mobilizem suas energias 

10346 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10528 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

3 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o desenvolvimento potencial se refere àquilo que a criança pode 
realizar COM o auxílio de outro indivíduo. 

10748 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

8 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois é um dos preceitos estabelecidos na Base Nacional 
Comum Curricular. O termo "permanentemente" nesse contexto foi utilizado em referência aos 
termos "reconfigurem" e "cultura". Assim, não significando que o que foi aculturado será 
permanente, mas sim a permanente reconfiguração do que se caracteriza como cultura. 

10747 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois assim a instituição escolar está criando oportunidades, NÃO 
tolhendo. 

10518 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

10 INDEFERIDO 
A modificação dos elementos é possível, como o (a) próprio (a) candidato (a) apresentou em 
seu argumento. 

10611 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

10 INDEFERIDO A modificação dos elementos é possível. 

10335 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois demonstra as ideias de Piaget corretamente. Depreende-
se do texto que não há exclusão de uma ou outra ideia, mas sim uma junção entre as duas. 

10529 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

17 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está conforme a Lei nº 9.394 (Art. 11. III), de 20 de 
dezembro de 1996 (LDB). 
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10299 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a Libras possui uma estrutura gramatical própria e constitui um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundo de comunidades de pessoas SURDAS do Brasil (Art. 1º. Parágrafo único). 

10431 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

20 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, conforme Lei nº 8.069 (Art. 53. III), de 13 de julho de 1990 (ECA) 

10284 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

24 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois R$ 5.000 * 0,69% = R$ 34,5 < R$ 62. 

10275 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

26 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois apenas um de todos os 20 objetivos previstos foi cumprido 
integralmente. Sendo a resposta, portanto, B. 

10613 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

26 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o termo "previstos" é um adjetivo. 

10741 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

26 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o vocábulo "previstos" é um adjetivo. 

10477 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

27 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no texto o nome "Brasil" é substantivo masculino. 

10530 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois segundo o texto "foi uma das conquistas mais celebradas na área 
educacional". Não caracterizando, portanto, como retrocesso. 

10427 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10456 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10354 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10458 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10460 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10534 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10537 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

10785 
PROFESSOR (A) - 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

n/i INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital, presente no 
Tema 21. Processo ensino‐aprendizagem. 

10290 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

1 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas no edital. 

10377 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o plano de ensino deve seguir os objetivos determinados 
pelo plano da escola. O contexto da questão não limita a necessidade de mudanças. Se houver 
a necessidade de adaptar o plano para um aluno, adapta-se então o plano da escola, portanto 
também alterando o plano de ensino. 
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10411 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

1 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas no edital. 

10502 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10771 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

1 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o plano de ensino deve seguir os objetivos determinados 
pelo plano da escola. O contexto da questão não limita a necessidade de mudanças. Se houver 
a necessidade de adaptar o plano para um aluno, adapta-se então o plano da escola, portanto 
também alterando o plano de ensino. 

10328 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA pois este tipo de plano NÃO pode prescindir da garantia dos processos 
participativos. 

10352 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois este tipo de plano NÃO pode prescindir da garantia dos processos 
participativos.  

10353 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I É FALSA, pois resulta em formas MAIS ativas de se relacionarem com esse 
coletivo. 

10404 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois este tipo de plano NÃO pode prescindir da garantia dos processos 
participativos. 

10419 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10463 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois resulta em formas MAIS ativas de se relacionarem com esse 
coletivo. No entanto, a afirmativa II também é FALSA. Sendo assim a resposta D. 

10572 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois resulta em formas MAIS ativas de se relacionarem com esse 
coletivo. A afirmativa II é FALSA, pois este tipo de plano NÃO pode prescindir da garantia dos 
processos participativos. Portanto, a resposta é D. 

10573 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois resulta em formas MAIS ativas de se relacionarem com esse 
coletivo. A afirmativa II é FALSA, pois este tipo de plano NÃO pode prescindir da garantia dos 
processos participativos.  

10631 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10686 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois resulta em formas MAIS ativas de se relacionarem com esse 
coletivo. 

10729 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois este tipo de plano NÃO pode prescindir da garantia dos processos 
participativos.  A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

10751 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois este tipo de plano NÃO pode prescindir da garantia dos processos 
participativos.  

10351 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

5 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois possui caráter específico para cada tema. Portanto, a resposta é 
D. 

10356 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

5 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o referido plano inclui SIM a forma como acontecerá a avaliação 
do processo. 

10451 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois possui caráter ESPECÍFICO para cada tema. Enquanto a afirmativa 
II é FALSA, pois o referido plano inclui SIM a forma como acontecerá a avaliação do processo. 
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10453 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

5 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois possui caráter ESPECÍFICO para cada tema.  

10462 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois possui caráter ESPECÍFICO para cada tema. Enquanto a afirmativa 
II é FALSA, pois o referido plano inclui SIM a forma como acontecerá a avaliação do processo. 

10337 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o contexto não sugere que a avaliação é só um momento, 
mas que é um momento (entre tantos) necessário à construção de conhecimentos pelas 
crianças no processo de alfabetização. 

10407 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o correto é uma atitude ATIVA na construção de 
conhecimentos.  

10450 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a avaliação é um indicador importante na educação, o que 
não significa necessariamente dizer que seja o mais importante. 

10472 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois não restringe o fato de serem necessários outras etapas. 
A afirmativa salienta que é "um" momento e não o "único" momento. 

10491 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois trata a avaliação como um momento necessário. Nota-se 
que não foi atribuído nenhum caráter que diminuísse a importância da mesma. 

10359 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

8 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois busca-se provocar aprendizagens significativas. 

10364 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

8 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois busca-se provocar aprendizagens significativas. 

10322 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

9 INDEFERIDO 
A afirmação II é VERDADEIRA, pois o papel da avaliação não pode ser reduzido somente a 
verificação do conhecimento, tem um papel mais amplo. 

10409 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10440 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

9 INDEFERIDO 
A afirmação II é VERDADEIRA, pois o papel da avaliação não pode ser reduzido somente a 
verificação do conhecimento, tem um papel mais amplo. 

10469 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois salienta a importância da educação não sendo restringida 
somente às avaliações. Por isso a afirmativa diz que não pode ser adotada como "mera 
verificação de conhecimento". Possui um sentido mais amplo que esse. 

10692 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

9 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a avaliação não pode ser atribuída um mero valor de 
verificação de conhecimentos. O contexto não expõe que não há caráter classificatório, expõe 
que não é somente caráter classificatório. 

10484 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

10 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA e não restringe as situações lúdicas apenas ao ensino infantil.  

10665 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA e não afirma ser obrigatório cada fator elencado, apenas que são 
favoráveis ao processo de construção do conhecimento. 

10714 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois expõe propostas recomendadas para as ações educativas. 

10347 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento DEVE ser elaborado por estes mesmos sujeitos, 
pois são eles que vivenciam a realidade e devem SUPERÁ-LA. 
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10621 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento DEVE ser elaborado por estes mesmos sujeitos, 
pois são eles que vivenciam a realidade e devem SUPERÁ-LA. 

10622 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento DEVE ser elaborado por estes mesmos sujeitos, 
pois são eles que vivenciam a realidade e devem SUPERÁ-LA. 

10623 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento DEVE ser elaborado por estes mesmos sujeitos, 
pois são eles que vivenciam a realidade e devem SUPERÁ-LA. 

10624 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento DEVE ser elaborado por estes mesmos sujeitos, 
pois são eles que vivenciam a realidade e devem SUPERÁ-LA. 

10323 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10387 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento é uma atividade INTENCIONAL, não é uma 
atividade espontânea. 

10418 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento é uma atividade INTENCIONAL, não é uma 
atividade espontânea. 

10447 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

13 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com o edital e com os princípios da administração pública. 

10461 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento é uma atividade INTENCIONAL, não é uma 
atividade espontânea. 

10476 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o currículo tecnicista possui ênfase no planejamento e nos 
elementos técnicos, uma vez que não possui ou possui poucos de elementos que não sejam 
os supracitados. 

10485 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento é uma atividade INTENCIONAL, não é uma 
atividade espontânea. 

10713 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento é uma atividade INTENCIONAL, não é uma 
atividade espontânea. 

10765 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o planejamento é uma atividade INTENCIONAL, não é uma 
atividade espontânea. 

10480 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10321 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

15 INDEFERIDO 
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a afirmativa II é VERDADEIRA, pois 
direciona que o foco da ação pedagógica nos dois primeiros anos deve ser a alfabetização. 

10385 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

15 INDEFERIDO 
A assertiva II, da questão 15, da prova de Professor (a) dos Anos Iniciais é VERDADEIRA, de 
acordo com a Base Nacional Comum Curricular (fonte: https://goo.gl/2kpM7W, página 57). 

10473 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

15 INDEFERIDO 
A assertiva II, da questão 15, da prova de Professor (a) dos Anos Iniciais é VERDADEIRA, de 
acordo com a Base Nacional Comum Curricular (fonte: https://goo.gl/2kpM7W, página 57). 

10339 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
Art. 26-A. 

10496 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (LDB), Art. 11. III 
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10726 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

17 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (LDB), Art. 11. III 

10717 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (LDB), Art. 11. IV. 

10370 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(ECA), Art. 53. III. 

10464 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(ECA), Art. 53. III. Nenhuma informação citada na afirmativa II está incorreta, mesmo que 
possa ser mais detalhada. 

10500 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(ECA), Art. 53. III. 

10567 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(ECA), Art. 53. III. 

10626 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(ECA), Art. 53. III. 

10654 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(ECA), Art. 53. III. 

10671 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(ECA), Art. 53. III. 

10790 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(ECA), Art. 53. III. 

10317 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

24 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 8 * 8 * 8 = 512 cm³  

10596 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10324 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 644 págs. / 7 dias = 92 pág./dia. Assim, 92 * 4 = 368 + 644 
= 1.012 pág. 

10664 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 644 págs. / 7 dias = 92 pág./dia. Assim, 92 * 4 = 368 + 644 
= 1.012 pág. 

10273 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

26 INDEFERIDO Em "20 objetivos previstos", o vocábulo "previstos" é um adjetivo. 

10379 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

26 INDEFERIDO Em "20 objetivos previstos", o vocábulo "previstos" é um adjetivo. 

10405 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

26 INDEFERIDO Em "20 objetivos previstos", o vocábulo "previstos" é um adjetivo. 

10465 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

26 INDEFERIDO Em "20 objetivos previstos", o vocábulo "previstos" é um adjetivo. 

10504 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

26 INDEFERIDO Em "20 objetivos previstos", o vocábulo "previstos" é um adjetivo. 
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10606 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

26 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com o edital e com os princípios da administração pública. 

10709 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

26 INDEFERIDO Em "20 objetivos previstos", o vocábulo "previstos" é um adjetivo. 

10777 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

26 INDEFERIDO Em "20 objetivos previstos", o vocábulo "previstos" é um adjetivo. 

10340 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

27 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no texto o nome "Brasil" é substantivo masculino. 

10402 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

27 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no texto o nome "Brasil" é substantivo masculino. 

10510 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

27 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no texto o nome "Brasil" é substantivo masculino. 

10782 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

27 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois no texto o nome "Brasil" é substantivo masculino. 

10312 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o PNE entrou em vigor em 2014. Já a afirmativa II também é 
FALSA, pois "não" não designa tempo. 

10315 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o PNE entrou em vigor em 2014. Já a afirmativa II também é 
FALSA, pois "não" não designa tempo. 

10345 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

28 INDEFERIDO A afirmativa II  é FALSA, pois "não" não designa tempo. 

10373 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

28 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o PNE entrou em vigor em 2014. 

10281 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a ideia de retrocesso, voltando ao início de algo que foi proposto 
anteriormente, não está presente no texto. 

10314 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10316 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

29 INDEFERIDO Ambas as afirmativas são FALSAS. 

10470 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10291 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10415 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10416 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10434 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

30 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ressalta que "indicadores" informam o desempenho do 
cumprimento dos objetivos definidos no PNE, o que está de acordo com o texto. 

10436 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

30 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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10545 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

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

10283 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

n/i INDEFERIDO 

A questão 10, assertiva I, da prova de PROFESSOR (A) I - ANOS INICIAIS, refere-se às 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (fonte:  
https://goo.gl/2kpM7W) e descreve competências que devem permear o ensino de história ao 
longo de todo o Ensino Fundamental, não apenas nos anos iniciais ou finais.  

10287 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

n/i INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com o edital e com os princípios da administração pública. 

10349 
PROFESSOR (A) I - ANOS 
INICIAIS 

n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

10401 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois uma das funções do Xilema também é sustentação. 
Segundo a fonte "Introdução à Biologia Vegetal", da Universidade de São Paulo. 

10602 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

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

10608 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

2 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com o edital e com os princípios da administração pública. 

10688 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, e a questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema 
previsto em edital. 

10705 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, e a questão se encontra clara e coerente, abordando o tema 
previsto em edital. 

10633 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

4 INDEFERIDO 
A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente (Introdução à Biologia 
Vegetal, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002). 

10772 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

6 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois fenômeno é chamado de diapedese, e não de difusão interna. 

10382 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

7 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois os geradores transformam energia elétrica em energia 
mecânica. A questão é enfática em mostrar que os geradores transformam a energia elétrica 
em mecânica. 

10305 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

8 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a musculatura dos membros inferiores. 

10541 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

8 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois cita corretamente a musculatura dos membros inferiores. 

10383 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

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

10408 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

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

10768 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

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

10410 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as funções dos leucócitos. O gabarito da 
questão é C, pois a alternativa I é falsa, enquanto a II é verdadeira. 
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10432 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

13 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cita corretamente todas as funções  

10597 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as funções dos leucócitos. O gabarito da 
questão é C, pois a alternativa I é falsa, enquanto a II é verdadeira. 

10601 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as funções dos leucócitos. O enunciado 
não generaliza, mas cita as funções dos leucócitos. 

10634 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois cita corretamente as funções dos leucócitos. O contexto 
da questão não generaliza e sim cita as funções dos leucócitos. 

10425 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

14 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o correto é "como acontece nas Cactáceas onde as folhas 
transformaram-se em espinhos". 

10435 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

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

10607 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

15 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois refere-se ao processo de assimilação e não de decomposição. 

10715 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, e encontra-se em concordância com a Constituição Federal (Art. 
208. I). 

10603 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

21 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o total não excede o valor de 50 kg. O afirmativa é enfática 
em mostrar que "foram colhidos menos de 50kg..." 

10482 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois 26 / (18 + 26) = 26 / 44 = 0,59 ou 59% < 64%. Não é relevante a 
capacidade do tanque, uma vez que os valores de combustível foram devidamente estipulados 
para o cálculo. 

10770 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

22 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois 26 / (18 + 26) = 26 / 44 = 0,59 ou 59% < 64% 

10288 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

23 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 1,2 kg + 1,4 kg + 1,9 kg / 3 = 1,5 kg. 

10289 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

24 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 1,2 kg + 1,4 kg + 1,9 kg / 3 = 1,5 kg. 

10576 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

24 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois terá 540m². Os dados mostrados na afirmativa permitem 
ao candidato(a) responder à questão. 

10361 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o valor a ser pago seria de R$ 1.311,83. No contexto, depreende-
se que os juros seriam aplicados devido ao mês em atraso. 

10430 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

25 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 12 * 12 * 12 = 1.728. 

10542 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

25 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com o edital e com os princípios da administração pública. 

10575 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

25 INDEFERIDO 
A afirmação I é FALSA, É FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. 
A afirmação cita devidamente o período em que João decide pagar a dívida. 

10659 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

25 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com o edital e com os princípios da administração pública 
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10766 
PROFESSOR (A) II - 
CIÊNCIAS 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois depreende-se do texto que os juros provenientes da dívida se dá 
no período de um mês. Sendo assim, R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. 

10368 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que determinar as competências esperadas pelos alunos de cada disciplina. 

10449 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

1 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. 

10657 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA (TAVARES, Rosilene Horta Didática geral / Rosilene Horta 
Tavares. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Página 125). 

10600 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

3 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA. A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema 
previsto em edital, estando alinhada com a Base Nacional Comum Curricular. 

10338 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e de acordo com o postulado pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). A BNCC ainda complementa que tais conhecimentos não podem 
ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que sejam efetivamente 
experimentados, ressaltando seu caráter prático. 

10424 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o correto é "combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao 
corpo do adversário".  

10594 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

10638 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o correto é "combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao 
corpo do adversário". A palavra "dirigidas" não denota necessariamente que as ações ataque 
entrarão em contato físico com o adversário, mas que serão necessariamente direcionadas 
ao opositor. 

10710 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o correto é "combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao 
corpo do adversário". A palavra "dirigidas" não denota necessariamente que as ações ataque 
entrarão em contato físico com o adversário, mas que serão necessariamente direcionadas 
ao opositor. 

10274 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a questão se referiu ao "planejamento coletivo no ambiente 
escolar", buscando a elaboração de propostas, o encontro de discussões e a reunião de 
decisão. 

10277 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a questão se referiu ao "planejamento coletivo no ambiente 
escolar", buscando a elaboração de propostas, o encontro de discussões e a reunião de 
decisão. 

10292 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

11 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a assimilação 
se dá através da incorporação dos desafios e informações do meio aos esquemas mentais já 
existentes. A acomodação caracteriza-se por ser o processo de criação ou mudança de 
esquemas mentais resultantes da 
necessidade de assimilar os desafios ou informações do meio. São, portanto, processos 
distintos e a questão é apresentada de forma clara e coesa. 

10646 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois não houve restrição do sentido APENAS ao município, sem 
apresentar informações errôneas. 
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10679 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a letra da lei (Lei nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014 (PNE), Art. 8º. § 1º. I). 

10682 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a letra da lei (Lei nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014 (PNE), Art. 8º. § 1º. I). 

10739 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

19 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com a letra da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (ECA). Ainda, na página 30 do edital deste concurso é possível verificar que o ECA está 
entre as exigências comuns para todos os cargos de nível superior ("4. Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências").  

10330 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois prevê apenas que uma das arestas será maior que 11. 
Então, para chegar ao resultado de 1.728 cm³ de área pelo menos uma das arestas precisava 
ter mais que 11 cm. 

10366 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10412 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10612 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10615 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

25 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital, sendo FALSA, 
pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. 

10618 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

25 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital, sendo FALSA, 
pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. 

10620 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10690 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10609 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

26 INDEFERIDO Ambas as afirmativas são FALSAS e o gabarito correto é a letra D. 

10649 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

26 INDEFERIDO 
Ambas as afirmativas são FALSAS. Na afirmativa I não há tal proposta. E na afirmativa II 
também é FALSA, pois trata-se de um texto jornalístico. As características citadas referem-se 
ao Simbolismo 

10388 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA e encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

10683 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA e encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 
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10307 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

n/i INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10619 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

10788 
PROFESSOR (A) II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

n/i INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

10429 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual Técnico de Pedologia, do 
IBGE, e alinhado o Vocabulário de ciência do solo, de Curi (1993). 

10660 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Manual Técnico de Pedologia, do 
IBGE, e alinhado o Vocabulário de ciência do solo, de Curi (1993). 

10285 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

3 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA (TAVARES, Rosilene Horta Didática geral / Rosilene Horta 
Tavares. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Página 125). 

10371 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

3 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA (TAVARES, Rosilene Horta Didática geral / Rosilene Horta 
Tavares. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Página 125). 

10538 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

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

10698 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

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

10720 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA (TAVARES, Rosilene Horta Didática geral / Rosilene Horta 
Tavares. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Página 125). A afirmativa II é VERDADEIRA, 
pois está de acordo com o postulado na Base Nacional Comum Curricular, além de estar clara 
e coesa. 

10539 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, já que as espécies de plantas que comumente ocorrem em 
áreas de manguezal também são chamadas de mangue, assim como a vegetação como um 
todo. 

10661 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A questão, 
portanto, não estava se referindo a existência de um ponto de inflexão, mas sim de inflexões 
nas curvas de variação da temperatura. 

10678 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

5 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. Assim, a 
isotermia foi empregada segundo seu conceito:  "isotermia ocorre quando a amplitude térmica 
entre o 
mês mais quente e o mais frio não ultrapassa 5°C. 

10774 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

5 INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. Assim, a 
isotermia foi empregada segundo seu conceito:  "isotermia ocorre quando a amplitude térmica 
entre o 
mês mais quente e o mais frio não ultrapassa 5°C. 

10540 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois as análises iconográficas não se restringem apenas a obras 
de arte e religiosas, sendo, portanto, o estudo descritivo da representação visual de símbolos 
e imagens, sem levar em conta o valor estético que possam ter. 
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10712 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o postulado na Base Nacional Comum 
Curricular. 

10610 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois ela não comparava plano e linha do equador, dando 
definições diferentes, e complementares, para eles. 

10696 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o eixo da Terra une os polos, sendo, portanto, orientado na 
direção norte-sul e que separa leste e oeste. Se um plano é traçado perpendicular ao eixo da 
Terra, ele dividirá a terra nos hemisférios Norte e Sul. 

10386 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

12 INDEFERIDO A afirmativa I É FALSA, pois trata-se do solo autóctone. 

10381 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

13 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o eixo de rotação da Terra é orientado pelos polos geográficos ou 
verdadeiros Norte (N) e Sul (S). 

10616 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois o eixo de rotação da Terra é orientado pelos polos geográficos ou 
verdadeiros Norte (N) e Sul (S). Já a afirmativa II é VERDADEIRA, pois a assimilação se dá 
através da incorporação dos desafios e informações do meio aos esquemas mentais já 
existentes. A acomodação caracteriza-se por ser o processo de criação ou mudança de 
esquemas mentais resultantes da necessidade de assimilar os desafios ou informações do 
meio. São, portanto, processos distintos e a questão é apresentada de forma clara e coesa. 

10448 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

14 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular, além 
de não possuir conceitos errôneos. 

10617 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

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

10629 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois traz uma analogia válida no sentido de que a atmosfera 
está posicionada de forma a envolver a superfície terrestre. Dessa forma, a questão encontra-
se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

10640 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está baseada nos princípios indicados no Art. 206 (III e IV) 
da Constituição Federal de 1988. 

10478 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10674 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA. 

10764 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

25 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A questão 
afirma que "no momento em que ele decidiu quitar a dúvida", delimitando a temporalidade da 
questão e provendo informações suficientes para chegar à resposta final. 

10414 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

27 INDEFERIDO 

Ambas as afirmativas da questão são FALSAS e estão relacionadas ao tema em edital 
referenciado como compreensão e interpretação de textos.  A afirmativa I é FALSA, pois trata-
se de um texto jornalístico. Já afirmativa II é FALSA, pois as propostas variam "aqui e ali", 
segundo o texto. 

10641 
PROFESSOR (A) II - 
GEOGRAFIA 

28 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA e está clara, fazendo alusão à presidência do Brasil (singular). 
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10296 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

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

10395 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está em conforme com as regras de direção defensiva. 
Não se consideram, portanto, as penalidades de tal prática nesse item. 

10398 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

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

10475 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa I É FALSA, pois busca-se determinar a correspondência destes com os objetivos 
propostos e, daí, orientar a tomada de decisões 
em relação às atividades didáticas seguintes. 

10568 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa I está CORRETA, pois discorre corretamente as funções do Agente Comunitário 
de Saúde. 

10760 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

1 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com o edital e com os princípios da administração pública. 

10746 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

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

10325 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

3 DEFERIDO 
Durante o período Imperial, no Brasil, o poder moderador era exercido pelo imperador, não por 
um rei. Assim, a assertiva I é FALSA e a II é VERDADEIRA (novo gabarito da questão 3 passa a 
ser a letra C). 

10396 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

3 DEFERIDO 
Durante o período Imperial, no Brasil, o poder moderador era exercido pelo imperador, não por 
um rei. Assim, a assertiva I é FALSA e a II é VERDADEIRA (novo gabarito da questão 3 passa a 
ser a letra C). 

10439 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

3 DEFERIDO 
Durante o período Imperial, no Brasil, o poder moderador era exercido pelo imperador, não por 
um rei. Assim, a assertiva I é FALSA e a II é VERDADEIRA (novo gabarito da questão 3 passa a 
ser a letra C). 

10523 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

3 DEFERIDO 
Durante o período Imperial, no Brasil, o poder moderador era exercido pelo imperador, não por 
um rei. Assim, a assertiva I é FALSA e a II é VERDADEIRA (novo gabarito da questão 3 passa a 
ser a letra C). 

10652 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

3 DEFERIDO 
Durante o período Imperial, no Brasil, o poder moderador era exercido pelo imperador, não por 
um rei. Assim, a assertiva I é FALSA e a II é VERDADEIRA (novo gabarito da questão 3 passa a 
ser a letra C). 

10730 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

3 DEFERIDO 
Durante o período Imperial, no Brasil, o poder moderador era exercido pelo imperador, não por 
um rei. Assim, a assertiva I é FALSA e a II é VERDADEIRA (novo gabarito da questão 3 passa a 
ser a letra C). 

10753 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

3 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 3 do cargo de Professor (a) de História refere-se às COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, não sendo de maneira alguma 
restritas aos anos iniciais. Assim, tais competências devem estar presentes no ensino de 
história até o final do Ensino Fundamental (fonte: https://goo.gl/2Pv8rV, página 400). 

10516 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital, com o período 
temporal restrito explicitamente no período colonial. 
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10579 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

5 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital, com o período 
temporal restrito explicitamente no período colonial. 

10521 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

10 INDEFERIDO A questão refere-se à região ocupada pelos holandeses, apenas. 

10651 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

10 INDEFERIDO A questão refere-se à região ocupada pelos holandeses, apenas. 

10708 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

10 INDEFERIDO A questão refere-se à região ocupada pelos holandeses, apenas. 

10757 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

10 INDEFERIDO A questão refere-se à região ocupada pelos holandeses, apenas. 

10279 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10397 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10522 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10586 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10721 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10722 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10723 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10743 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10783 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a atribuição de novas vilas, como Recife, causaram o 
estopim do conflito entre Recife e Olinda. O caráter geral da questão NÃO a torna, portanto, 
incorreta. 

10320 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão apresenta um evento histórico como marco do 
início de uma série de mudanças. O texto não alega que a miscigenação foi predominante 
imediatamente após a Insurreição, apenas que houve um aumento desse fenômeno após o 
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marco histórico em questão. A questão também não determina uma taxa de aumento da 
miscigenação. 

10428 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão apresenta um evento histórico como marco do 
início de uma série de mudanças. O texto não alega que a miscigenação foi predominante 
imediatamente após a Insurreição, apenas que houve um aumento desse fenômeno após o 
marco histórico em questão. A questão também não determina uma taxa de aumento da 
miscigenação. 

10454 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão apresenta um evento histórico como marco do 
início de uma série de mudanças. O texto não alega que a miscigenação foi predominante 
imediatamente após a Insurreição, apenas que houve um aumento desse fenômeno após o 
marco histórico em questão. A questão também não determina uma taxa de aumento da 
miscigenação. 

10648 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão apresenta um evento histórico como marco do 
início de uma série de mudanças. O texto não alega que a miscigenação foi predominante 
imediatamente após a Insurreição, apenas que houve um aumento desse fenômeno após o 
marco histórico em questão. A questão também não determina uma taxa de aumento da 
miscigenação. 

10666 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão apresenta um evento histórico como marco do 
início de uma série de mudanças. O texto não alega que a miscigenação foi predominante 
imediatamente após a Insurreição, apenas que houve um aumento desse fenômeno após o 
marco histórico em questão. A questão também não determina uma taxa de aumento da 
miscigenação. 

10740 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão apresenta um evento histórico como marco do 
início de uma série de mudanças. O texto não alega que a miscigenação foi predominante 
imediatamente após a Insurreição, apenas que houve um aumento desse fenômeno após o 
marco histórico em questão. A questão também não determina uma taxa de aumento da 
miscigenação. 

10754 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão apresenta um evento histórico como marco do 
início de uma série de mudanças. O texto não alega que a miscigenação foi predominante 
imediatamente após a Insurreição, apenas que houve um aumento desse fenômeno após o 
marco histórico em questão. A questão também não determina uma taxa de aumento da 
miscigenação. 

10758 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a assimilação se dá através da incorporação dos desafios 
e informações do meio aos esquemas mentais já existentes. A acomodação caracteriza-se 
por ser o processo de criação ou mudança de esquemas mentais resultantes da 
necessidade de assimilar os desafios ou informações do meio. São, portanto, processos 
distintos e a questão é apresentada de forma clara e coesa. 

10776 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a assimilação 
se dá através da incorporação dos desafios e informações do meio aos esquemas mentais já 
existentes. A acomodação caracteriza-se por ser o processo de criação ou mudança de 
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esquemas mentais resultantes da necessidade de assimilar os desafios ou informações do 
meio. São, portanto, processos distintos e a questão é apresentada de forma clara e coesa. 

10784 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

15 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a questão apresenta um evento histórico como marco do 
início de uma série de mudanças. O texto não alega que a miscigenação foi predominante 
imediatamente após a Insurreição, apenas que houve um aumento desse fenômeno após o 
marco histórico em questão. A questão também não determina uma taxa de aumento da 
miscigenação. 

10574 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Constituição Federal do Brasil, Art. 
208. I. 

10733 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Constituição Federal do Brasil, Art. 
208. I. 

10724 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

25 INDEFERIDO A afirmativa II É VERDADEIRA, pois 12 * 12 * 12 = 1.728, sendo o número 12 maior que 11.  

10735 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

25 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A questão 
afirma que "no momento em que ele decidiu quitar a dúvida", delimitando a temporalidade da 
questão. 

10767 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA. 

10697 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

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

10775 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

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

10507 
PROFESSOR (A) II - 
HISTÓRIA 

30 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a delimitação da opinião no trecho "de acordo com o autor" 
condiciona a resposta a seguir a opinião do autor e não dos candidatos. 

10468 PROFESSOR (A) II - INGLÊS 2 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, como consta no gabarito, pois o correto seria "I bought him off". 

10630 PROFESSOR (A) II - INGLÊS 5 INDEFERIDO 

A afirmativa I É VERDADEIRA, pois Piaget pressupõe dois processos de adaptação: 1) 
assimilação se dá através da incorporação dos desafios e informações do meio aos esquemas 
mentais já existentes; 2) 
A acomodação caracteriza-se por ser o processo de criação ou mudança de esquemas 
mentais resultantes da necessidade de assimilar os desafios ou informações do meio. 

10332 PROFESSOR (A) II - INGLÊS 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA (TAVARES, Rosilene Horta Didática geral / Rosilene Horta 
Tavares. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Página 125). 

10632 PROFESSOR (A) II - INGLÊS 8 INDEFERIDO A afirmativa I É FALSA, pois o correto é "an overseas call".  

10389 PROFESSOR (A) II - INGLÊS 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I É VERDADEIRA, pois propõe que o professor tem a tarefa de organizar 
pedagógica e didaticamente os conteúdos. A alternativa não se refere à proposição de tais 
conteúdos. 

10637 PROFESSOR (A) II - INGLÊS 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois não a conjugação "mades" não existe no passado. Em "he 
made a clean breast of it" a conjugação do verbo "make" está correta. 

10333 PROFESSOR (A) II - INGLÊS 15 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está alinhada aos pensamentos defendidos por Vygotsky. 
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10663 PROFESSOR (A) II - INGLÊS 25 INDEFERIDO 
A questão forneceu todas as informações para obter a resposta final. Assim, a afirmativa I é 
FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. 

10357 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois em todos os casos ocorre alteração fonética no (s) 
constituinte (s).  

10442 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois em todos os casos ocorre alteração fonética no (s) 
constituinte (s).  

10744 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois em todos os casos ocorre alteração fonética no (s) 
constituinte (s).  

10365 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

2 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA (TAVARES, Rosilene Horta Didática geral / Rosilene Horta 
Tavares. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. Página 125). 

10736 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

2 INDEFERIDO 

A afirmativa I É FALSA, pois o correto é "de tal modo que a supressão de um ou de outro resulta 
em uma forma inexistente na língua". Por exemplo, a forma envelhecer, derivada de velho por 
meio do prefixo [en] e do sufixo [ec(er)]. Não existe *velhecer, tampouco *envelho. A 
parassíntese é, em geral, um processo de formação de verbos nos quais ocorrem, além de um 
sufixo real ou suposto (ver derivação por morfema zero), os prefixos [a] e [en], cujo valor 
semântico é meramente aspectual. 

10738 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

2 INDEFERIDO 

A afirmativa I É FALSA, pois o correto é "de tal modo que a supressão de um ou de outro resulta 
em uma forma inexistente na língua". Por exemplo, a forma envelhecer, derivada de velho por 
meio do prefixo [en] e do sufixo [ec(er)]. Não existe *velhecer, tampouco *envelho. A 
parassíntese é, em geral, um processo de formação de verbos nos quais ocorrem, além de um 
sufixo real ou suposto (ver derivação por morfema zero), os prefixos [a] e [en], cujo valor 
semântico é meramente aspectual. 

10499 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

3 INDEFERIDO 
A literatura barroca está englobada na "literatura brasileira", prevista em edital (ASPECTOS DO 
ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E SUA LITERATURA: 7. Literatura brasileira). 

10508 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

3 INDEFERIDO 
A literatura barroca está englobada na "literatura brasileira", prevista em edital (ASPECTOS DO 
ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E SUA LITERATURA: 7. Literatura brasileira). 

10509 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

3 INDEFERIDO 
A literatura barroca está englobada na "literatura brasileira", prevista em edital (ASPECTOS DO 
ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E SUA LITERATURA: 7. Literatura brasileira). 

10531 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

3 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a obra de Bento Teixeira foi o marco inicial da literatura 
barroca e esta obra teve influência camoniana. 

10380 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).   

10400 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10443 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  
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10446 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10487 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10519 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10520 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10525 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10604 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10636 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10672 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10706 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10732 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10759 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 DEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois os principais poetas morreram já na fase adulta. A saber: 
Fagundes Varela (33 anos), Álvares de Azevedo (20 anos), Casimiro de Abreu (21 anos) e 
Junqueira Freire (22 anos).  

10438 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5 INDEFERIDO 
A afirmativa I É FALSA, pois o sufixo é o morfe aditivo que sucede a raiz. Pode ser derivacional 
ou categórico. 

10694 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

6 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois existe a intenção de dizer algo desagradável, ruim. Por 
exemplo, "acho que não fui feliz nos exames", indica algo que desagradável. 

10533 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

8 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA. 
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10786 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA e o exemplo dado no recurso, "amor", não se aplica ao que foi 
abordado na questão. 

10302 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois "no planejamento participativo a consciência, 
intencionalidade e participação são os fundamentos mais marcantes. Nele, os grupos de 
educadores se recusam a fazer a reprodução do sistema. Passa-se a ter alternativas de 
educação e planos. Ocorre uma descentralização do saber, valorização da construção, 
participação, diálogo, poder coletivo, consciência crítica e reflexão sobre como fazer 
mudanças". 

10378 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois "a antítese é o emprego de termos com sentidos dos 
opostos, ou seja, consiste na oposição de duas ideias, 
lado a lado, em uma frase". Neste caso, passado e presente não têm sentidos extremos, mas 
ainda assim são opostos. 

10781 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

10 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois "a antítese é o emprego de termos com sentidos dos 
opostos, ou seja, consiste na oposição de duas ideias, 
lado a lado, em uma frase". Neste caso, passado e presente não têm sentidos extremos, mas 
ainda assim são opostos. 

10301 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois trata-se de prosopopeia, figura pela qual o orador ou escritor 
empresta sentimentos humanos e palavras a seres inanimados, a animais, a mortos ou a 
ausentes". 

10310 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

11 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois trata-se de prosopopeia, figura pela qual o orador ou escritor 
empresta sentimentos humanos e palavras a seres inanimados, a animais, a mortos ou a 
ausentes". 

10444 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10300 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10348 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10369 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 
A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
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estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10421 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10467 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10481 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10497 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10513 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10527 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10532 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10595 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 
A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
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estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10650 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10673 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10727 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10734 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10742 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10745 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10750 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10755 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 
A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
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estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10756 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

12 INDEFERIDO 

A assertiva não inclui os tempos do imperativo afirmativo e do imperativo negativo porque, a 
rigor, do ponto de vista morfológico, não são tempos verbais, mas verbos de situação, cujas 
formas são emprestadas pelo presente do subjuntivo e presente do indicativo. Como tal, as 
estruturas morfológicas do imperativo em nada se diferenciam das formas originais (fonte: 
https://goo.gl/UcHgW4, página 87). 

10762 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

13 INDEFERIDO 
A literatura barroca está englobada na "literatura brasileira", prevista em edital (ASPECTOS DO 
ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E SUA LITERATURA: 7. Literatura brasileira). 

10778 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

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

10779 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

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

10780 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

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

10511 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

16 INDEFERIDO 

De acordo com o edital "Para os cargos de NÍVEL SUPERIOR, os conhecimentos específicos 
terão o seguinte conteúdo programático: 1. Constituição Federal: Artigos do 205 ao 214. 2. Lei 
nº 10.436, de 24 de abril de 2002 (dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e dá 
outras providências). 3. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira”). 4. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências). 5. Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional). 6. Plano Nacional 
de Educação (PNE) - Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014." 

10304 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A expressão "à 
luz" é amplamente utilizada na língua portuguesa, não prejudicando a clareza e coesão da 
questão. 

10311 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

17 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. A expressão "à 
luz" é amplamente utilizada na língua portuguesa, não prejudicando a clareza e coesão da 
questão. 

10761 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a letra da lei proposta pela Lei n° 13.005, 
Art. 8° § 1º. I, de 25 de junho de 2014. 

10342 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I É VERDADEIRA, pois está plenamente de acordo com a Constituição Federal, Art. 
208. 

10384 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I É VERDADEIRA, pois está plenamente de acordo com a Constituição Federal, Art. 
208. 

10639 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está plenamente de acordo com a Constituição Federal. 
Ademais, nenhuma informação listada neste trecho da letra da lei está errônea, mesmo que 
possa ser complementada por qualquer outro tipo de legislação específica. 
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10677 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está plenamente de acordo com a Constituição Federal. 
Ademais, nenhuma informação listada neste trecho da letra da lei está errônea, mesmo que 
possa ser complementada por qualquer outro tipo de legislação específica. 

10362 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

21 INDEFERIDO 
A afirmativa I É FALSA, pois 42 form. / 3 horas = 14 form. /H. Assim, 140 form. - 42 Form. = 98 
form. / 14 form./h = 7 horas (NÃO 9 horas). 

10570 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

21 INDEFERIDO 
A afirmativa I É FALSA, pois 42 form. / 3 horas = 14 form. /H. Assim, 140 form. - 42 Form. = 98 
form. / 14 form./h = 7 horas (NÃO 9 horas). 

10592 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

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

10336 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

23 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 1,2 kg + 1,4 kg + 1,9 kg / 3 = 1,5 kg. 

10341 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA. 

10372 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10517 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA. 

10561 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

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

10656 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10675 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10716 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10495 
PROFESSOR (A) II - LÍNGUA 
PORTUGUESA 

31 INDEFERIDO O concurso foi realizado de acordo com o edital e com os princípios da administração pública. 

10334 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

1 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois a área será igual a 19.968 m² 

10367 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

1 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois "para Piaget a inteligência 
possui a função de adaptar o organismo as exigências do ambiente, tratando-se pois de uma 
estrutura biológica, esta adaptação se faz por meio de dois processos: assimilação e 
acomodação. A assimilação 
se dá através da incorporação dos desafios e informações do meio aos esquemas mentais já 
existentes. A acomodação caracteriza-se por ser o processo de criação ou mudança de 
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esquemas mentais resultantes da 
necessidade de assimilar os desafios ou informações do meio." 

10645 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

1 INDEFERIDO A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente. 

10580 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

3 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois 134 + 47 + 134 + 47 = 362 ou 0,362 KM. 

10390 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o que é postulado pela Base Nacional 
Comum Curricular: "Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 
qualquer natureza".  

10668 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o que é postulado pela Base Nacional 
Comum Curricular: "Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 
qualquer natureza".  

10670 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o que é postulado pela Base Nacional 
Comum Curricular: "Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 
qualquer natureza".  

10680 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o que é postulado pela Base Nacional 
Comum Curricular: "Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos 
sociais, sem preconceitos de qualquer natureza".  

10681 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o que é postulado pela Base Nacional 
Comum Curricular: "Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 
qualquer natureza".  

10689 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o que é postulado pela Base Nacional 
Comum Curricular: "Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 
qualquer natureza".  

10695 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

4 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o que é postulado pela Base Nacional 
Comum Curricular: "Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de 
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 



Respostas aos recursos das provas objetivas do Concurso Público para a Prefeitura de Toritama (PE) | Página 33 de 36 

RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 
qualquer natureza".  

10329 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois "neste tipo de planejamento, a consciência, intencionalidade 
e participação 
são os fundamentos mais marcantes (Vasconcellos, 1995 
apud Ott, 1984). Nele, os grupos de educadores se recusam a fazer 
a reprodução do sistema. Passa-se a ter alternativas de educação e 
planos. Ocorre uma descentralização do saber, valorização da construção, participação, 
diálogo, poder coletivo, consciência crítica e 
reflexão sobre como fazer mudanças". 

10581 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

8 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois "neste tipo de planejamento, a consciência, intencionalidade 
e participação 
são os fundamentos mais marcantes (Vasconcellos, 1995 
apud Ott, 1984). Nele, os grupos de educadores se recusam a fazer 
a reprodução do sistema. Passa-se a ter alternativas de educação e 
planos. Ocorre uma descentralização do saber, valorização da construção, participação, 
diálogo, poder coletivo, consciência crítica e 
reflexão sobre como fazer mudanças". 

10350 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

10 INDEFERIDO 
A afirmativa II É FALSA, pois a média é 46,76 litros por carro da frota. Vejamos: (5 * 42) + (7 * 
46) + (9 * 50) / (5 + 7 + 9) = 46,76 

10647 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

10 INDEFERIDO 

A afirmativa I É FALSA, pois o ensino dos conteúdos deve ser visto como a ação recíproca 
entre a matéria, o ensino e o conhecimento prévio dos alunos. O conteúdo de ensino a ser 
transmitido pelo professor oportuniza procedimentos de ensino que levam a formas de 
organização do estudo ativo pelos alunos. 

10374 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10452 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

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

10459 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

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

10512 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 
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10565 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10571 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10653 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A questão 11, assertiva I, da prova de Professor (a) de Matemática, refere-se às 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (fonte: 
https://goo.gl/aCPKMh, página 265) e descreve competências que devem permear o ensino 
de matemática ao longo de todo o Ensino Fundamental, não apenas nos anos iniciais ou finais. 
Deve-se observar, também, que a publicação de referência apenas passa a tratar dos Anos 
Iniciais a partir da página 274. 

10658 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10667 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10685 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10737 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
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viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10773 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10787 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

11 INDEFERIDO 

A Afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 
que postula que uma das competências específicas de matemática para o ensino 
fundamental é reconhecer a matemática "como uma ciência humana, fruto das necessidades 
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho". 

10566 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

13 INDEFERIDO 
O sentido da afirmativa II não seria alterado pela substituição da palavra "delimitar" por 
"precisar", portanto a questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em 
edital. 

10547 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

14 INDEFERIDO 

A afirmativa I É FALSA, pois serão eliminados os fornecedores F1 e F4. O F2 permanece na 
concorrência. Vejamos: R$ 41,50 + R$ 38,20 + R$ 
39,40 + R$ 44,10 + R$ 35,90 / 5 = R$ 39,82. Assim, apenas F1 (R$ 41,50) e F4 (R$ 44,10) 
apresentaram preços maiores do que 
a média. O fornecedor F2 (R$ 38,20) apresentou preço abaixo da média. 

10577 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

14 INDEFERIDO 

A afirmativa I É FALSA, pois serão eliminados os fornecedores F1 e F4. O F2 permanece na 
concorrência. Vejamos: R$ 41,50 + R$ 38,20 + R$ 
39,40 + R$ 44,10 + R$ 35,90 / 5 = R$ 39,82. Assim, apenas F1 (R$ 41,50) e F4 (R$ 44,10) 
apresentaram preços maiores do que 
a média. O fornecedor F2 (R$ 38,20) apresentou preço abaixo da média. 

10687 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

16 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e a gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais são princípios, logo, são garantidos, portanto, reafirmados, pela 
federação. 

10583 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

18 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema 
previsto em edital, além de estar de acordo com a letra da lei. 

10662 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

18 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema 
previsto em edital, além de estar de acordo com a letra da lei. 

10704 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

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

10286 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

21 INDEFERIDO A afirmativa II É VERDADEIRA, pois 659 * 75g = 49.425g ou 49,425 kg < 50kg 
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10422 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

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

10769 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

21 INDEFERIDO 
A afirmativa I É FALSA, pois 42 form. / 3 horas = 14 form. /H. Assim, 140 form. - 42 Form. = 98 
form. / 14 form./h = 7 horas (NÃO 9 horas) 

10355 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA. 

10455 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA. 

10515 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10691 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10701 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10486 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA. 

10488 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA. 

10490 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

25 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois R$ 1.300 * 0,91% = R$ 11,83 ou R$ 1.311,83 < R$ 1.380. A palavra 
diferente do contexto reforça que a afirmativa é FALSA e em qualquer possibilidade de 
interpretação das alternativas, o candidato deveria julgar a afirmativa como FALSA. 

10331 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

27 INDEFERIDO A afirmativa II É FALSA, pois, de acordo com o texto, as propostas "variam aqui e ali". 

10489 
PROFESSOR (A) II - 
MATEMÁTICA 

27 INDEFERIDO A afirmativa II É FALSA, pois, de acordo com o texto, as propostas "variam aqui e ali". 

 


