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ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA DE SENADOR RUI PALMEIRA 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
Da retificação do gabarito preliminar 
 

CARGO RETIFICAÇÃO 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO  Questão 10 passou a ser letra D. 

AGENTE ADMINISTRATIVO Questão 28 passou a ser letra D. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 28 passou a ser letra D. 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS Questão 28 passou a ser letra D. 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Questão 28 passou a ser letra D. 

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS Questão 28 passou a ser letra D. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM Questão 28 passou a ser letra D. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Questão 28 passou a ser letra D. 

 
Das respostas aos recursos 
 

RECURSO CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

12624 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
1 INDEFERIDO 

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

12633 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
3 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois a água sanitária possui propriedades bactericidas. 

12592 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
6 INDEFERIDO 

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

12743 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com os preceitos do Decreto Nº 1.171/94 (Ética 
Profissional). A afirmativa II é VERDADEIRA pois a Constituição Federal em vários artigos busca 
promover os direitos individuais dos cidadãos. 

12746 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com os preceitos do Decreto Nº 1.171/94 (Ética 
Profissional). A afirmativa II é VERDADEIRA pois a Constituição Federal em vários artigos busca 
promover os direitos individuais dos cidadãos. A assertiva não afirma que esses sejam os únicos direitos 
promovidos pela Carta Magna. 

12597 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
8 INDEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o álcool pode ser utilizado para realizar a limpeza de metais. 

12739 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
9 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois álcool pode ser utilizado direto nas superfícies com um pano úmido. 
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12578 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois um mau atendimento pode prejudicar o modo com o cidadão vê a 
prestação do serviço público. 

12745 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
22 INDEFERIDO 

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

12881 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
22 INDEFERIDO 

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

12920 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
22 INDEFERIDO 

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

13041 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o texto apresenta uma notícia sobre incentivos dados a projetos de 
combate à solidão no Reino Unido. 

12652 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
30 INDEFERIDO 

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

12741 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
n/i INDEFERIDO 

A questão encontra-se clara e coerente abordando tema previsto em edital. O sapólio não se restringe 
a uma marca ou produto, sendo comercializado por mais de um fabricante. 

12638 GUARDA MUNICIPAL 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois está em desacordo com o Art. 40, V, b), da LEI Nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

13008 GUARDA MUNICIPAL 11 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois está em desacordo com o Art. 40, V, b), da LEI Nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

12661 MOTORISTA 2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA pois as ambulâncias NÃO têm circulação restrita à faixa do acostamento, elas 
possuem além de prioridade de trânsito, livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço 
de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente, conforme preceitua o Art. 29, VII, LEI Nº 9.503/97. 

12668 MOTORISTA 2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA pois as ambulâncias NÃO têm circulação restrita à faixa do acostamento, elas 
possuem além de prioridade de trânsito, livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço 
de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente, conforme preceitua o Art. 29, VII, LEI Nº 9.503/97. 

12700 MOTORISTA 2 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA pois as ambulâncias NÃO têm circulação restrita à faixa do acostamento, elas 
possuem além de prioridade de trânsito, livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço 
de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente, conforme preceitua o Art. 29, VII, LEI Nº 9.503/97. 

12673 MOTORISTA 9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA pois os veículos de polícia NÃO têm circulação restrita à faixa do acostamento, 
eles possuem além de prioridade de trânsito, livre circulação, estacionamento e parada, quando em 
serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente, conforme preceitua o Art. 29, VII, LEI Nº 9.503/97. 

12676 MOTORISTA 9 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA pois os veículos de polícia NÃO têm circulação restrita à faixa do acostamento, 
eles possuem além de prioridade de trânsito, livre circulação, estacionamento e parada, quando em 
serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente, conforme preceitua o Art. 29, VII, LEI Nº 9.503/97. 

12707 MOTORISTA 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA pois os veículos de polícia NÃO têm circulação restrita à faixa do acostamento, 
eles possuem além de prioridade de trânsito, livre circulação, estacionamento e parada, quando em 
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serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente, conforme preceitua o Art. 29, VII, LEI Nº 9.503/97. 

12696 MOTORISTA 10 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois está em desacordo com o Art. 40, V, b), da LEI Nº 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). 

12545 VIGILANTE 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Art. 112, II da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente ). 

12567 VIGILANTE 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

12600 VIGILANTE 1 INDEFERIDO 
Candidato(a) não apresentou informações suficientes para compreensão, análise e resposta do recurso 
por parte da banca. 

12802 VIGILANTE 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a definição de ato infracional para a lei nº 8.069/90 é: a conduta descrita 
como crime ou contravenção penal. 

12866 VIGILANTE 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a definição de ato infracional para a lei nº 8.069/90 é: a conduta descrita 
como crime ou contravenção penal. 

12961 VIGILANTE 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois a definição de ato infracional para a lei nº 8.069/90 é: a conduta descrita 
como crime ou contravenção penal. 

12553 VIGILANTE 10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a água gelada pode dar uma sensação de alívio no local. 

12570 VIGILANTE 10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a água gelada pode dar uma sensação de alívio no local. 

12581 VIGILANTE 10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a água gelada pode dar uma sensação de alívio no local. 

12598 VIGILANTE 10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a água gelada pode dar uma sensação de alívio no local. 

12800 VIGILANTE 10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a água gelada pode dar uma sensação de alívio no local. 

12902 VIGILANTE 10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a água gelada pode dar uma sensação de alívio no local. 

13002 VIGILANTE 10 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a água gelada pode dar uma sensação de alívio no local. 

12711 VIGILANTE 22 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

12783 VIGILANTE 29 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois trata-se de um texto jornalístico. 

12946 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois na etapa de VERIFICAÇÃO (Check), do ciclo PDCA, são verificados os 
processos e avaliados os resultados obtidos. 

12886 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a fórmula =A1+A2+A3 soma os valores das células A1, A2 e A3. No Excel 
usa-se CONCATENAR, umas das funções de texto, para unir duas ou mais cadeias de texto em uma 
única cadeia, um exemplo de fórmula é =CONCATENAR(B2," ",C2). 

12887 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
7 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a fórmula =A1+A2+A3 soma os valores das células A1, A2 e A3. No Excel 
usa-se CONCATENAR, umas das funções de texto, para unir duas ou mais cadeias de texto em uma 
única cadeia, um exemplo de fórmula é =CONCATENAR(B2," ",C2). 

12948 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
8 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA e está de acordo com a bibliografia vigente: Guia PMBoK, 5th Edition. 
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12771 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel fornece para ordenar uma ou mais 
colunas na ordem crescente e DECRESCENTE. 

12797 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel fornece para ordenar uma ou mais 
colunas na ordem crescente e DECRESCENTE. 

12798 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel fornece para ordenar uma ou mais 
colunas na ordem crescente e DECRESCENTE. 

12883 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel fornece para ordenar uma ou mais 
colunas na ordem crescente e DECRESCENTE. 

12990 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel fornece para ordenar uma ou mais 
colunas na ordem crescente e DECRESCENTE. 

13021 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
12 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a classificação é um recurso que o Excel fornece para ordenar uma ou mais 
colunas na ordem crescente e DECRESCENTE. 

12616 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, dado que a denominação "ativo permanente" não está prevista na legislação 
vigente (Art. 178 da LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976). 

12899 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
28 DEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não cita outras causas do aumento do desmatamento. 

13038 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
28 DEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não cita outras causas do aumento do desmatamento. 

13039 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
28 DEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não cita outras causas do aumento do desmatamento. 

12677 
AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE (MICROÁREA 

II) 
5 INDEFERIDO 

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

13010 
AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE (MICROÁREA 

III) 
n/i DEFERIDO Retificação realizada. 

12726 
AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE (MICROÁREA 

IV) 
4 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois há outras formas de transmitir o HIV. 

12984 
AGENTE DE COMBATE 

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

12986 
AGENTE DE COMBATE 

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

13023 
AGENTE DE COMBATE 

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

12985 
AGENTE DE COMBATE 

ÀS ENDEMIAS 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois devido ao espalhamento das larvas a dor de barriga é um dos 
sintomas possíveis da ascaridíase. 

13024 
AGENTE DE COMBATE 

ÀS ENDEMIAS 
21 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 
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13025 
AGENTE DE COMBATE 

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

12880 
AUXILIAR DE 

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

5 INDEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois perturbações nervosas é um dos sintomas possíveis da teníase. 

12875 
AUXILIAR DE 

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

10 DEFERIDO A afirmativa I é FALSA, pois o dente possui outros componentes além da coroa e da raiz. 

12612 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
1 INDEFERIDO 

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

12969 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
1 INDEFERIDO 

O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, as determinações do contrato e 
do termo de referência, além de atender às determinações da legislação vigente. 

12576 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
2 INDEFERIDO 

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

12577 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
2 INDEFERIDO 

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

12970 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
2 INDEFERIDO 

O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, as determinações do contrato e 
do termo de referência, além de atender às determinações da legislação vigente. 

12972 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
3 INDEFERIDO 

O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, as determinações do contrato e 
do termo de referência, além de atender às determinações da legislação vigente. 

12855 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
5 INDEFERIDO 

A questão encontra-se correta de acordo com a bibliografia vigente: SAVIANI, D. História das ideias 
pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2013 

12975 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
15 INDEFERIDO 

O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, as determinações do contrato e 
do termo de referência, além de atender às determinações da legislação vigente. 

12562 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

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

12976 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
19 INDEFERIDO 

O concurso foi realizado de acordo com as normas previstas em edital, as determinações do contrato e 
do termo de referência, além de atender às determinações da legislação vigente. 

12828 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

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

12785 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
28 DEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não cita outras causas do aumento do desmatamento. 

12936 
PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS 
28 DEFERIDO A afirmativa II é FALSA, pois o texto não cita outras causas do aumento do desmatamento. 

12670 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 
3 INDEFERIDO 

O processo de aplicação da prova objetiva foi realizado de acordo com as especificações definidas no 
edital, no contrato, no termo de referência e seguindo os princípios norteadores do concurso público. 

12574 ASSISTENTE SOCIAL 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto trata das praias de Vitória, no Espírito Santo, sendo portanto 
um fato relativo a esse estado. 
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12836 ENFERMEIRO 4 INDEFERIDO 
As determinações das referidas questões estão de acordo com as disposições da página "Diabetes: 
tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da Saúde, disponível em 
https://goo.gl/M7ccgT. 

12752 ENFERMEIRO 9 INDEFERIDO 
As determinações das referidas questões estão de acordo com as disposições da página "Câncer de 
próstata: causas, sintomas, tratamentos e prevenção", do Ministério da Saúde, disponível em 
https://goo.gl/Bk1Jqo. 

12840 ENFERMEIRO 11 INDEFERIDO 
As determinações das referidas questões estão de acordo com as disposições da página "Diabetes: 
tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da Saúde, disponível em 
https://goo.gl/M7ccgT. 

12867 ENFERMEIRO 11 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA a utilização efetiva do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo 
fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a 
indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade 
epidemiológica de determinada área geográfica. 

12868 ENFERMEIRO 13 INDEFERIDO 
As determinações das referidas questões estão de acordo com as disposições da página "Diabetes: 
tipos, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção", do Ministério da Saúde, disponível em 
https://goo.gl/M7ccgT. 

12987 ENFERMEIRO 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

13001 ENFERMEIRO 13 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

13035 ENFERMEIRO 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois o Conselho de Saúde PODE atuar na formulação de estratégias na instância 
correspondente, conforme dispõe o art. 1º, §2º da Lei Nº 8.142/90 (participação da comunidade no SUS) 

12701 ENFERMEIRO 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto trata das praias de Vitória, no Espírito Santo, sendo portanto 
um fato relativo a esse estado. 

12846 ENFERMEIRO 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto trata das praias de Vitória, no Espírito Santo, sendo portanto 
um fato relativo a esse estado. 

12871 ENFERMEIRO 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto trata das praias de Vitória, no Espírito Santo, sendo portanto 
um fato relativo a esse estado. 

12537 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o esmalte é a camada mais externa da superfície do dente. A assertiva 
fala sobre a superfície do dente, não abarcando, portanto, a raiz. 

12694 ODONTÓLOGO 1 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o paciente deve colaborar com a prestação dos serviços dando aos 
profissionais de saúde as informações necessárias. 

12539 ODONTÓLOGO 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a coroa é a parte superior do dente, geralmente é a única parte visível. 
A coroa é brilhante e permanece acima dos ossos de suporte e gengiva. 

12685 ODONTÓLOGO 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a coroa é a parte superior do dente, geralmente é a única parte visível. 
A coroa é brilhante e permanece acima dos ossos de suporte e gengiva. 

12687 ODONTÓLOGO 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a coroa é a parte superior do dente, geralmente é a única parte visível. 
A coroa é brilhante e permanece acima dos ossos de suporte e gengiva. 

12992 ODONTÓLOGO 7 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a coroa é a parte superior do dente, geralmente é a única parte visível. 
A coroa é brilhante e permanece acima dos ossos de suporte e gengiva. 
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12698 ODONTÓLOGO 8 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois a raiz é parte do dente que o mantém inserido no osso, estando 
dentro do osso . 

12550 ODONTÓLOGO 9 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os incisivos cortam o alimento. 

13006 ODONTÓLOGO 9 INDEFERIDO A afirmativa II é VERDADEIRA, pois os incisivos cortam o alimento. 

12684 ODONTÓLOGO 16 INDEFERIDO A assertiva I encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura vigente. 

12688 ODONTÓLOGO 16 INDEFERIDO A assertiva I encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura vigente. 

12689 ODONTÓLOGO 16 INDEFERIDO A assertiva I encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura vigente. 

12761 ODONTÓLOGO 16 INDEFERIDO A assertiva I encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura vigente. 

12859 ODONTÓLOGO 16 INDEFERIDO A assertiva I encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura vigente. 

12953 ODONTÓLOGO 16 INDEFERIDO A assertiva I encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura vigente. 

13007 ODONTÓLOGO 16 INDEFERIDO A assertiva I encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura vigente. 

12702 ODONTÓLOGO 27 INDEFERIDO A assertiva I encontra-se correta em relação aos molares, de acordo com a literatura vigente. 

13009 ODONTÓLOGO 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto trata das praias de Vitória, no Espírito Santo, sendo portanto 
um fato relativo a esse estado. 

12947 ODONTÓLOGO 29 INDEFERIDO A questão encontra-se clara e coerente, abordando o tema previsto em edital. 

12905 PROCURADOR 5 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade 
para promoção da saúde do trabalhador insere-se nas competências dos municípios, de acordo com o 
art. 15, VI da Lei nº 8.080/90 (Lei do SUS). 

12900 PROCURADOR 20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.666/93 (Lei 
de Licitações). 

12841 PROCURADOR 21 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 7² = 49m². 

12773 PROCURADOR 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto trata das praias de Vitória, no Espírito Santo, sendo portanto 
um fato relativo a esse estado. 

12890 PROCURADOR 27 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois o texto trata das praias de Vitória, no Espírito Santo, sendo portanto 
um fato relativo a esse estado. 

13069 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
3 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois a prática do vôlei trabalha os membros superiores e inferiores, além de 
abdômen e troco. 

12832 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois o nadador, para executar o nado borboleta, deve manter o corpo em 
posição horizontal, com o tórax voltado para baixo e os ombros ficam alinhados com a superfície da 
água. 

12546 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
17 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

12735 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
17 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

12736 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
17 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 
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12830 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no nado livre, o atleta pode nadar de qualquer forma, fazendo 
qualquer tipo de movimento. Por ser o estilo mais rápido, o nado crawl é, geralmente, o mais escolhido 
pelos atletas. Nele, é preciso nadar com o corpo esticado, movimentando os braços como 
alternadamente e batendo as pernas na água alternadamente. 

12960 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no nado livre, o atleta pode nadar de qualquer forma, fazendo 
qualquer tipo de movimento. Por ser o estilo mais rápido, o nado crawl é, geralmente, o mais escolhido 
pelos atletas. Nele, é preciso nadar com o corpo esticado, movimentando os braços como 
alternadamente e batendo as pernas na água alternadamente. 

12980 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois no nado livre, o atleta pode nadar de qualquer forma, fazendo 
qualquer tipo de movimento. Por ser o estilo mais rápido, o nado crawl é, geralmente, o mais escolhido 
pelos atletas. Nele, é preciso nadar com o corpo esticado, movimentando os braços como 
alternadamente e batendo as pernas na água alternadamente. 

12548 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
20 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

12737 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
20 INDEFERIDO Candidato(a) não apresentou informações suficientes para fundamentar o recurso. 

12962 
PROFESSOR DE 

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

 


