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ESTADO DE ALAGOAS • PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 01/2019, PUBLICADO EM 21 DE OUTUBRO DE 2019 

 
O Instituto ADM&TEC, após analisar e julgar os recursos submetidos pelos (as) candidatos (as) através do formulário eletrônico específico para esse fim no período determinado em edital, 
apresenta abaixo as respostas aos recursos das provas objetivas. Todos os recursos referentes às provas foram indeferidos e o gabarito preliminar permanece inalterado. 
 

ID CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

28212 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
6 INDEFERIDO 

O gabarito definitivo da questão 6 da prova referente ao cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO (A) é alternativa 
B, "Apenas uma afirmativa está correta". 

28209 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
10 INDEFERIDO 

O gabarito definitivo da questão 10 da prova referente ao cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO (A) é alternativa 
C, "Apenas duas afirmativas estão corretas". 

28210 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
11 INDEFERIDO 

O gabarito definitivo da questão 11 da prova referente ao cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO (A) é alternativa 
C, "Apenas duas afirmativas estão corretas". 

28203 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
12 INDEFERIDO 

O gabarito definitivo da questão 12 da prova referente ao cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO (A) é alternativa 
D, "As duas afirmativas são falsas". 

28206 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
15 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 15 é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com o texto "Para se referir a 
todas as células nas linhas 5 a 10, o usuário deve usar: 5:10". 

28207 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 
16 INDEFERIDO 

O gabarito definitivo da questão 16 da prova referente ao cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO (A) é alternativa 
A, "As duas afirmativas são verdadeiras". 

27957 AGENTE DE ENDEMIAS 1 INDEFERIDO 
O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar seu recurso. O gabarito oficial do 
concurso pode ser consultado no site da banca. 

27720 AGENTE DE ENDEMIAS 5 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 5 é FALSA, pois traz o termo "histeria helênica", que não está de acordo com as 
afirmações postuladas na questão. 

27507 AGENTE DE TRÂNSITO 23 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois o resultado da relação entre as duas formas citadas na afirmativa é 
menor que 371%. Veja, {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 = [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. 

27773 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

4 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA. Entretanto, a afirmativa III é FALSA, pois não menciona a possibilidade da 
existência de contratos entre órgãos públicos e particulares (privados), atendo-se apenas aos públicos. A 
legislação vigente considera contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e PARTICULARES, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

27645 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

5 INDEFERIDO 

A questão 5 encontra-se clara e coerente, de acordo com tema previsto em edital. Para responder corretamente 
a referida questão, o(a) candidato(a) tem todas as informações necessárias. Veja, "A base da pirâmide 
compreende as necessidades de nível baixo, que são as necessidades fisiológicas e de segurança; o topo da 
pirâmide é constituído pelas necessidades de nível alto, representantes da busca pela individualização do ser, 
são as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. À medida que um nível de necessidade é atendido, 
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o próximo torna-se dominante". Assim, o nível de importância não cabe na resposta apenas com as informações 
providas na questão. 

28098 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

5 INDEFERIDO 

A questão 5 encontra-se clara e coerente, de acordo com tema previsto em edital. A teoria de Maslow 
pressupões que fatores fisiológicos (fome, sede, abrigo, etc.) e seguranças (proteção contra danos físicos e 
emocionais) como fatores que estão na base da pirâmide proposta. Tais níveis seriam acompanhados por níveis 
sociais, estima e autorrealização. As informações providas na questão estão totalmente de acordo com a 
pirâmide proposta pela teoria de Maslow e, portanto, encontra-se VERDADEIRA. 

27920 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

6 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 6 da prova para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) EDUCACIONAL do 
concurso para a Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois a Administração Pública inclui também as 
normas que gerem o funcionamento da sociedade, incluindo obrigações e deveres para a sociedade. Em 
momento algum a assertiva alega que o princípio da legalidade deve ser descumprido. 

27642 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

6 INDEFERIDO 
O gabarito definitivo da questão 6 da prova referente ao cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL é alternativa B, "A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa". 

27802 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

17 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 17 é VERDADEIRA, pois o texto inicia citando "Um dos princípios do bom 
atendimento", logo, elencando fatores que considera importante para alcançar um bom atendimento. A 
sensação de segurança é, portanto, outro fator importante na qualidade do atendimento. 

27818 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

21 INDEFERIDO 
A afirmativa III da questão 21 é VERDADEIRA, pois R$ 3,27 + R$ 0,12 + R$ 0,16 + R$ 0,09 = R$ 3,64. Assim, temos: 
((R$ 3,64 / R$ 3,27) - 1) * 100 = 11,31%. 

27584 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 
= [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. As afirmativas II e III são VERDADEIRA e FALSA, respectivamente. 

27670 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

23 INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

27807 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 
= [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. As afirmativas II e III são VERDADEIRA e FALSA, respectivamente. 

27922 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 
= [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. As afirmativas II e III são VERDADEIRA e FALSA, respectivamente. 

28001 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 
= [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. As afirmativas II e III são VERDADEIRA e FALSA, respectivamente. 

28037 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 
= [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. As afirmativas II e III são VERDADEIRA e FALSA, respectivamente. 



Página 3 de 16 • Concurso público para a Prefeitura de Água Branca (AL) • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 12 de janeiro de 2020 

ID CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

28039 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

23 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 
= [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. As afirmativas II e III são VERDADEIRA e FALSA, respectivamente. 

27533 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

27 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 27 é FALSA, de acordo com o gabarito oficial, estando de acordo com o proposto 
pelo(a) candidato(a). 

28195 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

27 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 27 é FALSA e, portanto, possuindo resultado congruente com o argumentado pelo(a) 
candidato(a). Entretanto, a afirmativa III é VERDADEIRA, pois está INTEGRALMENTE de acordo com as ideias 
expostas em texto. A segunda proposta (tentativa de costurar um acordo) é, consequentemente, maior que o 
valor repassado no ano anterior 1,7 bilhão. Logo, a proposta que varia de 2 a 2,5 bilhões é SIM um aumento no 
repasse ao fundo em questão. Cabe ressaltar que a proposta inicial era apenas mais uma proposta de aumento 
do fundo. Não cabe na questão comparar a proposta inicial de aumento com a proposta alternativa, pois "o 
relator da proposta de aumento do valor do fundo eleitoral" refere-se ao fundo e não à primeira proposta que 
foi recuada. 

27539 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

29 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 29 é VERDADEIRA, pois está inteiramente de acordo com a ideia proposta pelo texto 
"Congresso". Ora, se existem "muitos assuntos a tratar", é razoável interpretar que tais assuntos DEVEM ser 
tratados. A habilidade de interpretação de texto é prevista em edital do presente certame e, portanto, pode ser 
cobrada do(a) candidato(a). 

27633 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

29 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 29 é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com as ideias postuladas em 
texto. Cidades e municípios são termos similares que podem ser utilizados sem alterar a ideia geral em texto. A 
afirmativa III é FALSA. 

28045 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

29 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 29 é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com as ideias postuladas em 
texto. É totalmente possível utilizar o verbo no futuro do pretérito (passariam), uma vez que a ação está 
condicionada à aprovação da PEC em questão (que no tempo de publicação do texto ainda não havia sido 
aprovada). Tal condição permite a utilização do verbo. Ademais, a interpretação de texto é uma habilidade 
prevista em edital, podendo ser utilizada em questões do presente certame sem necessariamente possuir todas 
as palavras iguais às expostas em texto. 

27665 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

30 INDEFERIDO 

A resposta da questão 30 é a alternativa B, pois apenas a afirmativa III é VERDADEIRA. De acordo com o texto, 
"A Câmara dos Deputados se debruça sobre os destaques do projeto de lei que trata do novo marco para o 
saneamento básico após uma inesperada “manobra” e a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que aumenta 
em um ponto percentual os repasses de certos tributos da União para o FPM (Fundo de Participação dos 
Municípios)". Logo, ambos os tópicos são temas em pauta no Congresso, de acordo com o texto. 

27572 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

27936 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 
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28150 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO (A) 
EDUCACIONAL 

n/i DEFERIDO Recurso deferido, por gentileza confira seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

27835 ASSISTENTE SOCIAL 11 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 11 da prova para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL do concurso para a Prefeitura de Água 
Branca (AL) é VERDADEIRA. O texto da assertiva representa uma transcrição do texto de referência, exceto pelo 
trecho "pelos colaboradores". Tal diferença na redação, no entanto, não caracteriza uma extrapolação ou 
divergência com as ideias presentes no texto. Ao ler atentamente o texto "ÉTICA E RESPONSABILIDADES", o (a) 
candidato (a) poderá compreender claramente que o mesmo se refere à incorporação de princípios éticos à 
rotina dos servidores, como pode ser visto no seguinte trecho do 1º parágrafo: "não basta apenas aos servidores 
conhecer os princípios éticos, é necessário incorporá-los ao seu comportamento diário". Assim, na assertiva, o 
termo "colaboradores" representa uma equivalência adequada e clara com o termo "servidores". Dessa forma, 
a referida assertiva encontra-se clara, correta e coerente, de acordo com o texto. A assertiva I permanece 
VERDADEIRA e a assertiva III permanece FALSA, como reconhecido pelo (a) candidato (a) no recurso. 

28166 ASSISTENTE SOCIAL 11 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 11 da prova para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL do concurso para a Prefeitura de Água 
Branca (AL) é VERDADEIRA. O texto da assertiva representa uma transcrição do texto de referência, exceto pelo 
trecho "pelos colaboradores". Tal diferença na redação, no entanto, não caracteriza uma extrapolação ou 
divergência com as ideias presentes no texto. Ao ler atentamente o texto "ÉTICA E RESPONSABILIDADES", o (a) 
candidato (a) poderá compreender claramente que o mesmo se refere à incorporação de princípios éticos à 
rotina dos servidores, como pode ser visto no seguinte trecho do 1º parágrafo: "não basta apenas aos servidores 
conhecer os princípios éticos, é necessário incorporá-los ao seu comportamento diário". Assim, na assertiva, o 
termo "colaboradores" representa uma equivalência adequada e clara com o termo "servidores". Dessa forma, 
a referida assertiva encontra-se clara, correta e coerente, de acordo com o texto. A assertiva I permanece 
VERDADEIRA e a assertiva III permanece FALSA, como reconhecido pelo (a) candidato (a) no recurso. 

27836 ASSISTENTE SOCIAL 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 13 é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. A primeira frase da questão está 
de acordo com o trecho "o ideal é que o cidadão conte a experiência positiva e sinta-se especial". Já a segunda 
frase está de acordo com o trecho "Assim, um bom atendimento não só garante a satisfação do usuário, como 
também fortalece a imagem da instituição". A interpretação das informações foi totalmente de acordo com a 
ideia geral provida em texto. 

28169 ASSISTENTE SOCIAL 13 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 13 é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. A primeira frase da questão está 
de acordo com o trecho "o ideal é que o cidadão conte a experiência positiva e sinta-se especial". Já a segunda 
frase está de acordo com o trecho "Assim, um bom atendimento não só garante a satisfação do usuário, como 
também fortalece a imagem da instituição". A interpretação das informações foi totalmente de acordo com a 
ideia geral provida em texto. 

27837 ASSISTENTE SOCIAL 18 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 18 é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho "Basta ter em mente 
que sempre que você salvar uma pasta de trabalho em outro formato, parte de sua formatação, dos dados e 
dos recursos poderá não ser salva." A interpretação das informações foi totalmente de acordo com a ideia geral 
provida em texto. 

28163 ASSISTENTE SOCIAL 18 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 18 é VERDADEIRA, pois está de acordo com o seguinte trecho "Basta ter em mente 
que sempre que você salvar uma pasta de trabalho em outro formato, parte de sua formatação, dos dados e 
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dos recursos poderá não ser salva." A interpretação das informações foi totalmente de acordo com a ideia geral 
provida em texto. 

28159 ASSISTENTE SOCIAL 27 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 27 é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. O argumento principal é baseado 
em diferentes partes do texto, como por exemplo "A partir dessas observações, os autores concluem que a 
reprodução social é uma condição fundamental para a existência de um sistema com base na dominação, de 
modo que, para que os moldes existentes de uma organização social permaneçam, é necessário que as 
instituições educadoras tornem-se cada vez mais eficazes agentes de reprodução social." A interpretação das 
informações foi totalmente de acordo com a ideia geral provida em texto. 

28131 ASSISTENTE SOCIAL 30 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 30 da disciplina de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois, a afirmativa pede que o (a) candidato (a) produza uma 
inferência. A assertiva corrobora com o ponto de vista apresentado no texto, que afirma que “a ação pedagógica 
é ato de violência simbólica ao tentar caminhar para a hegemonização cultural tendo como base o sistema 
simbólico do grupo dominante da sociedade”. Isto é, a ação pedagógica (ver outros trechos do texto) permite 
aos indivíduos ter acesso a um recorte do conhecimento (hegemonização cultural - conhecimentos que a 
escola/o currículo seleciona como sendo mais importantes). Isso reflete no posicionamento daqueles que estão 
mais ajustados ao modelo cultural imposto, pois estes possuem maiores chances de inclusão social no meio 
específico. A ideia, em suma, é a de que as pessoas se posicionam de acordo com o pensamento social 
hegemônico. E como a escola é o reflexo da sociedade, acaba formando as pessoas a partir dessa visão. O 
currículo escolar é uma prova disso: trata-se de um recorte da “cultura hegemônica”, daquilo que se quer que 
as pessoas aprendam. 

27738 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
2 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 2 é VERDADEIRA, pois não traz a ideia de que lixo não tem valor em nenhuma ocasião. 
Ao contrário, a afirmativa deixa claro que MUITAS VEZES (frequentemente) o termo lixo é associado ao que 
ninguém quer e ao que não tem valor comercial. O fato de a reciclagem não ser algo totalmente difundido em 
todos os tipos de segmentos da sociedade indica que ainda existe um tipo de estigma quanto ao lixo, que se 
encaixa totalmente na ideia proposta pela afirmativa. 

27636 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 5 é VERDADEIRA. O Caderno de Logística "Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e 
Conservação", publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, prevê especificamente o tipo 
de serviço indicado na última frase da alternativa "1.1.7 Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos 
vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados". Logo, é indicado o polimento nos tipos de 
pisos mencionados no trecho da afirmativa. 

27731 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
12 INDEFERIDO 

De acordo com o gabarito oficial, a afirmativa I da questão 12 é FALSA, seguindo o sentido do argumentado 
pelo(a) candidato(a) em recurso. 

27601 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 8 é FALSA, pois cita a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), que rege 
especificamente companhias e sociedades anônimas. 

27790 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
8 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 8 é FALSA, pois cita a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), que rege 
especificamente companhias e sociedades anônimas. 

27574 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 10 é FALSA, pois o trecho "e um cronograma" torna a assertiva incorreta, pois o 
cronograma não equivale a um organograma. 

27509 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
11 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 11 da prova para o cargo de CONTROLADOR (A) INTERNO do concurso para a Prefeitura 
de Água Branca (AL) é VERDADEIRA. O texto da assertiva representa uma transcrição do texto de referência, 
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exceto pelo trecho "pelos colaboradores". Tal diferença na redação, no entanto, não caracteriza uma 
extrapolação ou divergência com as ideias presentes no texto. Ao ler atentamente o texto "ÉTICA E 
RESPONSABILIDADES", o (a) candidato (a) poderá compreender claramente que o mesmo se refere à 
incorporação de princípios éticos à rotina dos servidores, como pode ser visto no seguinte trecho do 1º 
parágrafo: "não basta apenas aos servidores conhecer os princípios éticos, é necessário incorporá-los ao seu 
comportamento diário". Assim, na assertiva, o termo "colaboradores" representa uma equivalência adequada 
e clara com o termo "servidores". Dessa forma, a referida assertiva encontra-se clara, correta e coerente, de 
acordo com o texto. A assertiva I permanece VERDADEIRA e a assertiva III permanece FALSA, como reconhecido 
pelo (a) candidato (a) no recurso. 

27760 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
13 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 13 é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. As palavras entidade 
e instituição podem ser utilizadas como semelhantes, na referida questão, para responder ao proposto em 
questão. Ademais, entidade não se refere apenas a Organizações Não-Governamentais, mas a "instituição, 
sociedade, pessoa jurídica estabelecida para fins específicos". 

27576 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
17 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 17 é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. As informações estão 
contidas no seguinte trecho: "Para salvar uma pasta de trabalho do Excel em outro formato de arquivo, o 
usuário deve seguir as seguintes instruções: 1. Abra a pasta de trabalho que você deseja salvar. 2. Clique em 
“Arquivo” e, sem seguida, em “Salvar Como”. 3. Em “Locais”, escolha o local onde você deseja salvar a pasta de 
trabalho. Por exemplo, escolha “OneDrive” para salvá-la em seu local da Web ou “Computador” para salvá-la 
em uma pasta local, como em seus “Documentos”. 4. Na caixa de diálogo “Salvar como”, navegue até o local 
desejado. 5. Na lista “Salvar como tipo”, clique no formato de arquivo desejado. Clique nas setas para rolar até 
os formatos de arquivo que não estejam visíveis na lista. 6. Na caixa “Nome do arquivo”, aceite o nome sugerido 
ou digite um novo nome para a pasta de trabalho. 

27745 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
23 INDEFERIDO 

O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. A questão 23 da prova de 
CONTROLADOR (A) INTERNO (A) não corresponde às informações apresentadas em recurso. 

27626 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
26 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 26 é VERDADEIRA, pois a escola, como é a reprodutora da hierarquia social por meio 
do ensino institucionalizado. 

27958 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
28 INDEFERIDO 

A afirmativa I é FALSA, pois utiliza de pressupostos que extrapolam o texto. O primeiro parágrafo do texto não 
cita referências à teoria marxista, sendo extrapolação qualquer inferência relacionada a tal tipo de teoria. 

27518 
CONTROLADOR (A) 

INTERNO (A) 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 30 é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias propostas no texto. 
É totalmente possível interpretar que "ação pedagógica lhes permite se posicionar no mundo social em 
conformidade com as noções preestabelecidas pelo pensamento ou cultura dominante." 

27558 DIGITADOR (A) 13 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 13 é FALSA, pois o trecho "evitar deslocar-se para beber água" torna a assertiva 
incorreta. 

27560 DIGITADOR (A) 17 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 17 é FALSA, pois não condiz com o trecho " Muitas pessoas reclamam que precisam 
voltar muitas vezes nos guichês de um mesmo órgão público, porque cada vez que entrega um documento 
solicitado o atendente comunica que faltou outro, causando irritação e desqualificando a instituição", no qual 
é possível observar que existem insatisfações com o atendimento. 

27657 DIGITADOR (A) 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 22 é FALSA, pois a correta resolução é: a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 
13) / (4 * 7)] - 1} * 100 = [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. 
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28130 ENFERMEIRO (A) 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 9 é FALSA, pois organogramas e cronogramas possuem funções diferentes. Ademais, 
o cronograma não possui a função de especificar "os níveis hierárquicos e as responsabilidades dos ocupantes 
dos principais cargos", como postulado na afirmativa, sendo esta função referente ao organograma. 

28133 ENFERMEIRO (A) 26 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 26 é FALSA, pois, de acordo com o texto, a situação postulada na afirmativa não 
condiciona o estudante a possuir um pensamento crítico, mas sim faz com que o estudante atue em 
conformidade com as noções preestabelecidas pelo pensamento ou cultura dominante. 

28134 ENFERMEIRO (A) 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 28 é FALSA, pois utiliza de pressupostos que extrapolam o texto. O primeiro parágrafo 
do texto não cita referências à teoria marxista, sendo extrapolação qualquer inferência relacionada a tal tipo de 
teoria. 

28070 ENFERMEIRO (A) PSF 9 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 9 é FALSA, pois organogramas e cronogramas possuem funções diferentes. Ademais, 
o cronograma não possui a função de especificar "os níveis hierárquicos e as responsabilidades dos ocupantes 
dos principais cargos", como postulado na afirmativa, sendo esta função referente ao organograma. A 
afirmativa I é VERDADEIRA e a III FALSA. 

27620 ENGENHEIRO (A) CIVIL 9 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 9 é FALSA, pois organogramas (presente no texto) e cronogramas (presente na 
afirmativa) possuem funções diferentes. Ademais, o cronograma não possui a função de especificar "os níveis 
hierárquicos e as responsabilidades dos ocupantes dos principais cargos", como postulado na afirmativa, sendo 
esta função referente ao organograma. A afirmativa I é VERDADEIRA e a III FALSA. 

27813 ENGENHEIRO (A) CIVIL 11 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 11 da prova para o cargo de ENGENHEIRO (A) CIVIL do concurso para a Prefeitura de 
Água Branca (AL) é VERDADEIRA. O texto da assertiva representa uma transcrição do texto de referência, exceto 
pelo trecho "pelos colaboradores". Tal diferença na redação, no entanto, não caracteriza uma extrapolação ou 
divergência com as ideias presentes no texto. Ao ler atentamente o texto "ÉTICA E RESPONSABILIDADES", o (a) 
candidato (a) poderá compreender claramente que o mesmo se refere à incorporação de princípios éticos à 
rotina dos servidores, como pode ser visto no seguinte trecho do 1º parágrafo: "não basta apenas aos servidores 
conhecer os princípios éticos, é necessário incorporá-los ao seu comportamento diário". Assim, na assertiva, o 
termo "colaboradores" representa uma equivalência adequada e clara com o termo "servidores". Dessa forma, 
a referida assertiva encontra-se clara, correta e coerente, de acordo com o texto. A assertiva I permanece 
VERDADEIRA e a assertiva III permanece FALSA, como reconhecido pelo (a) candidato (a) no recurso. 

27811 ENGENHEIRO (A) CIVIL 25 INDEFERIDO 

A afirmativa III da questão 25 de matemática dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Água 
Branca (AL) é FALSA, pois a questão faz referência ao aumento do preço da gasolina "nos últimos 5 meses" em 
comparação com a média dos meses 1 a 4, ou seja, é inteiramente compreensível que o último valor (mais 
recente) deve ser levado em consideração na comparação. Assim, a questão encontra-se clara, correta e 
coerente, abordando tema previsto em edital. 

27637 FONOAUDIÓLOGO (A) 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 30 é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias propostas no texto. 
É totalmente possível interpretar que "ação pedagógica lhes permite se posicionar no mundo social em 
conformidade com as noções preestabelecidas pelo pensamento ou cultura dominante." 

28119 GUARDA MUNICIPAL 3 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 3 é VERDADEIRA, pois não traz nenhum tipo de informação errônea. De fato, os 
adolescentes "têm precedência de atendimento nos serviços públicos de saúde", não havendo nenhum tipo de 
termo que denote a exclusividade da precedência apenas aos adolescentes. 

28158 GUARDA MUNICIPAL 3 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 3 é VERDADEIRA, pois a Lei mencionada na afirmativa trata sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 
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27519 GUARDA MUNICIPAL 4 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 4 é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com a lei. Ora, "Art. 21. Compete 
aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição: X - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito." O trecho citado no recurso refere-se ao Art. 24 e não ao 21, citado corretamente na 
afirmativa. 

27602 GUARDA MUNICIPAL 4 INDEFERIDO 

A afirmativa II da questão 4 é VERDADEIRA, pois está integralmente de acordo com a lei. Ora, "Art. 21. Compete 
aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição: X - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito." O trecho citado no recurso refere-se ao Art. 24 e não ao 21, citado corretamente na 
afirmativa. 

27610 GUARDA MUNICIPAL 9 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 9 é VERDADEIRA, pois não possui informações divergentes do exposto na Lei 9.503/97. 
De fato, o condutor deve observar constantemente as condições físicas da via. 

27604 GUARDA MUNICIPAL 17 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 17 é VERDADEIRA, pois o texto inicia citando "Um dos princípios do bom 
atendimento", logo, elencando fatores que considera importante para alcançar um bom atendimento. A 
sensação de segurança é, portanto, outro fator importante na qualidade do atendimento. 

27753 GUARDA MUNICIPAL 19 INDEFERIDO A afirmativa I da questão 19 é FALSA, pois traz informações que não são condizentes com o exposto em texto. 

28217 MÉDICO (A) PSIQUIATRA n/i INDEFERIDO 

A prova encontra-se clara e coerente, estando integralmente de acordo com o previsto em edital. Segundo 
edital, "O conteúdo programático para as questões da área de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (20), conforme 
o cargo, obedecerá ao disposto a seguir", obtendo equivalência para o cargo de MÉDICO (A) PSIQUIATRA com 
os seguintes conteúdos: "Psiquiatria. Psicopatologia, psicofarmacologia e interações medicamentosas em 
psiquiatria. Transtornos do humor. Esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e outros transtornos psicóticos. 
Transtornos de ansiedade. Transtornos mentais relacionados com a dependência química. Transtornos 
alimentares e obesidade. Transtornos de personalidade. Transtornos dissociativo e somatoforme. Transtornos 
da sexualidade e transtornos mentais associados ao ciclo reprodutivo feminino. Emergência, internação, 
suicídio e tentativa de suicídio, ética e pesquisa em psiquiatria. Psiquiatria da infância e adolescência. 
Psicogeriatria. Saúde mental do trabalho e previdenciária. Boas práticas no atendimento ao cidadão. 
Conhecimentos sobre as normas, leis e atribuições inerentes ao cargo. Ética profissional. Assistência ao paciente 
com câncer. Atendimento em serviços de saúde. Citologia. Direitos e deveres do paciente. Educação em saúde 
no contexto do SUS. Estratégia de saúde da família. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (lei orgânica da 
saúde). Núcleo de apoio à saúde da família. Saúde da criança e do adolescente, da gestante, do idoso e do 
trabalhador. Saúde dos portadores do HIV e dos doentes de AIDS. Sistemas de informação em saúde. 
Verminoses, bacterioses e viroses. Vigilância em saúde." 

28215 MOTORISTA CATEGORIA B 4 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 4 é FALSA, pois na afirmativa consta o trecho "o condutor deve EVITAR indicar seu 
propósito", enquanto a lei indica que "o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara". 

27923 MOTORISTA CATEGORIA B 16 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, de acordo com gabarito oficial. Assim, os argumentos utilizados em recurso são corretos 
e totalmente de acordo com o gabarito. 

27990 MOTORISTA CATEGORIA B 30 INDEFERIDO 
A afirmativa III da questão 30 é VERDADEIRA, pois não restringe que o texto aborda APENAS tais pautas. De 
fato, o texto abordou o novo marco do saneamento básico e a PEC que aumenta em um ponto percentual os 
repasses de certos tributos da União para o FPM. 
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27529 ODONTÓLOGO (A) PSF 5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) PSF do concurso para a Prefeitura de 
Água Branca é VERDADEIRA, pois, embora exista uma diferença entre os conceitos de sintomas e de sinais 
clínicos, a questão deixa claro que o paciente deve relatá-los, o que pressupõe que pode percebê-los. Dessa 
forma, a banca compreende que o emprego do termo "sintomas" foi adequado. Assim, a questão é clara e 
coerente, dispondo sobre um tema previsto em edital. 

27565 ODONTÓLOGO (A) PSF 5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) PSF do concurso para a Prefeitura de 
Água Branca é VERDADEIRA, pois, embora exista uma diferença entre os conceitos de sintomas e de sinais 
clínicos, a questão deixa claro que o paciente deve relatá-los, o que pressupõe que pode percebê-los. Dessa 
forma, a banca compreende que o emprego do termo "sintomas" foi adequado. Assim, a questão é clara e 
coerente, dispondo sobre um tema previsto em edital. 

27569 ODONTÓLOGO (A) PSF 5 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 5 é VERDADEIRA, pois elenca algum dos passos realizados durante a escovação, sendo 
estes verdadeiros e corretos. Passos adicionais não foram tratados na afirmativa, não havendo algum tipo de 
restrição do processo de escovação apenas ao exposto na afirmativa. 

27618 ODONTÓLOGO (A) PSF 5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) PSF do concurso para a Prefeitura de 
Água Branca é VERDADEIRA, pois, embora exista uma diferença entre os conceitos de sintomas e de sinais 
clínicos, a questão deixa claro que o paciente deve relatá-los, o que pressupõe que pode percebê-los. Dessa 
forma, a banca compreende que o emprego do termo "sintomas" foi adequado. Assim, a questão é clara e 
coerente, dispondo sobre um tema previsto em edital. 

27531 ODONTÓLOGO (A) PSF 8 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 8 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) PSF do concurso para a Prefeitura de 
Água Branca é VERDADEIRA, pois, embora exista uma diferença entre os conceitos de sintomas e de sinais 
clínicos, a questão deixa claro que o paciente deve relatá-los, o que pressupõe que pode percebê-los. Dessa 
forma, a banca compreende que o emprego do termo "sintomas" foi adequado. Assim, a questão é clara e 
coerente, dispondo sobre um tema previsto em edital. 

27570 ODONTÓLOGO (A) PSF 8 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 8 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) PSF do concurso para a Prefeitura de 
Água Branca é VERDADEIRA, pois, embora exista uma diferença entre os conceitos de sintomas e de sinais 
clínicos, a questão deixa claro que o paciente deve relatá-los, o que pressupõe que pode percebê-los. Dessa 
forma, a banca compreende que o emprego do termo "sintomas" foi adequado. Assim, a questão é clara e 
coerente, dispondo sobre um tema previsto em edital. 

27623 ODONTÓLOGO (A) PSF 8 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 8 da prova para o cargo de ODONTÓLOGO (A) PSF do concurso para a Prefeitura de 
Água Branca é VERDADEIRA, pois, embora exista uma diferença entre os conceitos de sintomas e de sinais 
clínicos, a questão deixa claro que o paciente deve relatá-los, o que pressupõe que pode percebê-los. Dessa 
forma, a banca compreende que o emprego do termo "sintomas" foi adequado. Assim, a questão é clara e 
coerente, dispondo sobre um tema previsto em edital. 

27848 ODONTÓLOGO (A) PSF 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 28 é FALSA, pois utiliza de pressupostos que extrapolam o texto. O primeiro parágrafo 
do texto não cita referências à teoria marxista, sendo extrapolação qualquer inferência relacionada a tal tipo de 
teoria. 

27841 ODONTÓLOGO (A) PSF 30 INDEFERIDO 
A afirmativa I da questão 30 é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias propostas no texto. 
É totalmente possível interpretar que "ação pedagógica lhes permite se posicionar no mundo social em 
conformidade com as noções preestabelecidas pelo pensamento ou cultura dominante." 
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27992 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
6 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o previsto pelo Conselho Nacional de Educação, fato 
explícito por meio do parecer CNE/CEB Nº 4/2008. 

27568 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
21 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a média entre os valores citados (R$ 1,8, R$ 2,5, R$ 3,5, R$ 2,6 e R$ 3,8), após 
o desconto de 8%, é igual a R$ 2,61. Adicionalmente, a afirmativa III também é VERDADEIRA, pois R$ 3,27 + R$ 
0,12 + R$ 0,16 + R$ 0,09 = R$ 3,64. Assim, temos: ((R$ 3,64 / R$ 3,27) - 1) * 100 = 11,31%. 

27606 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 
= [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. As afirmativas II e III são VERDADEIRA e FALSA, respectivamente. 

27655 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
23 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 23 é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(10 * 13) / (4 * 7)] - 1} * 100 
= [(130 / 28) - 1] * 100 = 364,28%. As afirmativas II e III são VERDADEIRA e FALSA, respectivamente. 

27575 
PROFESSOR (A) DE 

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

27571 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
25 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a média entre os valores descritos (14,8m², 15,8m², 17,1m², 19,1m², 20,3m²) 
é igual a 17,42m². A afirmativa II é FALSA, pois a média aritmética entre os valores do conjunto definido por x = 
{22, 29, 49, 91, 79} é igual a 54. Por fim, a afirmativa III é VERDADEIRA, pois o percentual de vendas é 
representado por: (93 + 92 + 146) / 770 = 42,98%. 

27943 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
26 INDEFERIDO A questão foi reavaliada e encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

27945 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
27 INDEFERIDO A questão foi reavaliada e encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. 

27991 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
30 INDEFERIDO 

A afirmativa III da questão 30 é VERDADEIRA, pois não restringe que o texto aborda APENAS tais pautas. De 
fato, o texto abordou o novo marco do saneamento básico e a PEC que aumenta em um ponto percentual os 
repasses de certos tributos da União para o FPM. 

27769 
PROFESSOR (A) DE 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
n/i INDEFERIDO 

As referidas questões estão claras e coerentes, abordando temas previstos em edital. A resolução das questões 
é possível considerando as duas abordagens, sendo possível chegar ao mesmo resultado. 

27788 
PROFESSOR (A) DE INGLÊS 

(6° AO 9° ANO) 
5 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois existe equivalência da expressão "there are no flies on him" com "ele não é 
bobo e não se deixa enganar". Fonte: http://bit.ly/2S24jf4. 

27563 
PROFESSOR (A) DE INGLÊS 

(6° AO 9° ANO) 
10 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com as ideias pressupostas em texto. O texto versa sobre ética 
em instituições públicas, sendo completamente possível entender que o trecho "Medida bastante desejável é 
a inclusão de padrões de integridade como critério para seleção, avaliação e promoção de pessoal" também 
pode ser aplicado às instituições públicas. 

27746 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

10 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 10 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA/ LETRAS (6° AO 
9°ANO) do concurso para a Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA. O texto da assertiva representa uma 
transcrição do texto de referência, exceto pelo trecho "pelos colaboradores". Tal diferença na redação, no 
entanto, não caracteriza uma extrapolação ou divergência com as ideias presentes no texto. Ao ler atentamente 
o texto "ÉTICA E RESPONSABILIDADES", o (a) candidato (a) poderá compreender claramente que o mesmo se 
refere à incorporação de princípios éticos à rotina dos servidores, como pode ser visto no seguinte trecho do 
1º parágrafo: "não basta apenas aos servidores conhecer os princípios éticos, é necessário incorporá-los ao seu 
comportamento diário". Assim, na assertiva, o termo "colaboradores" representa uma equivalência adequada 
e clara com o termo "servidores". Dessa forma, a referida assertiva encontra-se clara, correta e coerente, de 
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acordo com o texto. A assertiva I permanece VERDADEIRA e a assertiva III permanece FALSA, como reconhecido 
pelo (a) candidato (a) no recurso. 

27744 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

12 INDEFERIDO 
A afirmativa II da questão 12 é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. As palavras entidade 
e instituição podem ser utilizadas como semelhantes, na referida questão, para responder ao proposto em 
questão. 

28103 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

21 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 21 da prova de matemática (conhecimentos gerais) para os cargos de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois o montante acumulado seja no regime de 
juros simples (R$ 5.225,00) ou no regime de juros compostos (R$ 5.243,11) se encaixa na condição da assertiva 
(menor que R$ 5.741). Os temas juros simples e juros compostos estão previstos no edital. Assim, a questão se 
encontra clara, correta e coerente, de acordo com o edital. 

28122 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

21 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 21 da prova de matemática (conhecimentos gerais) para os cargos de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois o montante acumulado seja no regime de 
juros simples (R$ 5.225,00) ou no regime de juros compostos (R$ 5.243,11) se encaixa na condição da assertiva 
(menor que R$ 5.741). Os temas juros simples e juros compostos estão previstos no edital. Assim, a questão se 
encontra clara, correta e coerente, de acordo com o edital. 

28124 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

24 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 24 da prova de matemática (conhecimentos gerais) para os cargos de nível superior do 
concurso para a Prefeitura de Água Branca (AL) é FALSA, pois o montante acumulado seja no regime de juros 
simples (R$ 4.280,00) ou no regime de juros compostos (R$ 4.288,54) se encaixa na condição da assertiva (maior 
que R$ 4.544). Os temas juros simples e juros compostos estão previstos no edital. Assim, a questão se encontra 
clara, correta e coerente, de acordo com o edital. 

28125 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

25 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 25 de matemática dos cargos de nível superior do concurso para a Prefeitura de Água 
Branca (AL) é VERDADEIRA, pois tanto o montante acumulado no regime de juros simples (R$ 1.890) quanto o 
montante acumulado no regime de juros compostos (R$ 1.894) estão contidos no intervalo de valores 
especificado na questão (maior que R$ 1.741 e menor que R$ 1.933). 

28157 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois utiliza de pressupostos que extrapolam o texto. O primeiro parágrafo do texto não 
cita referências à teoria marxista, sendo extrapolação qualquer inferência relacionada a tal tipo de teoria. 

27741 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 30 da disciplina de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois, a afirmativa pede que o (a) candidato (a) produza uma 
inferência. A assertiva corrobora com o ponto de vista apresentado no texto, que afirma que “a ação pedagógica 
é ato de violência simbólica ao tentar caminhar para a hegemonização cultural tendo como base o sistema 
simbólico do grupo dominante da sociedade”. Isto é, a ação pedagógica (ver outros trechos do texto) permite 
aos indivíduos ter acesso a um recorte do conhecimento (hegemonização cultural - conhecimentos que a 
escola/o currículo seleciona como sendo mais importantes). Isso reflete no posicionamento daqueles que estão 
mais ajustados ao modelo cultural imposto, pois estes possuem maiores chances de inclusão social no meio 
específico. A ideia, em suma, é a de que as pessoas se posicionam de acordo com o pensamento social 
hegemônico. E como a escola é o reflexo da sociedade, acaba formando as pessoas a partir dessa visão. O 
currículo escolar é uma prova disso: trata-se de um recorte da “cultura hegemônica”, daquilo que se quer que 
as pessoas aprendam. 
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28041 
PROFESSOR (A) DE 

LÍNGUA PORTUGUESA / 
LETRAS (6° AO 9°ANO) 

30 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 30 é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias propostas no texto. 
É totalmente possível interpretar que "ação pedagógica lhes permite se posicionar no mundo social em 
conformidade com as noções preestabelecidas pelo pensamento ou cultura dominante". A mudança da palavra 
não altera o fato de que a ação pedagógica condiciona o posicionamento no mundo social. 

27503 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova de PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois embora o valor exato do crescimento da receita no período 
seja 12,7999817%, a representação mais adequada desse valor considerando apenas 1 casa decimal é, de fato, 
12,8%, como exposto na questão. Assim, a questão encontra-se clara, correta e coerente, abordando tema 
previsto em edital. 

27567 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova de PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois embora o valor exato do crescimento da receita no período 
seja 12,7999817%, a representação mais adequada desse valor considerando apenas 1 casa decimal é, de fato, 
12,8%, como exposto na questão. Assim, a questão encontra-se clara, correta e coerente, abordando tema 
previsto em edital. 

27588 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova de PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois embora o valor exato do crescimento da receita no período 
seja 12,7999817%, a representação mais adequada desse valor considerando apenas 1 casa decimal é, de fato, 
12,8%, como exposto na questão. Assim, a questão encontra-se clara, correta e coerente, abordando tema 
previsto em edital. 

27599 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova de PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois embora o valor exato do crescimento da receita no período 
seja 12,7999817%, a representação mais adequada desse valor considerando apenas 1 casa decimal é, de fato, 
12,8%, como exposto na questão. Assim, a questão encontra-se clara, correta e coerente, abordando tema 
previsto em edital. 

27607 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova de PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois embora o valor exato do crescimento da receita no período 
seja 12,7999817%, a representação mais adequada desse valor considerando apenas 1 casa decimal é, de fato, 
12,8%, como exposto na questão. Assim, a questão encontra-se clara, correta e coerente, abordando tema 
previsto em edital. 

27830 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

5 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 5 da prova de PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois embora o valor exato do crescimento da receita no período 
seja 12,7999817%, a representação mais adequada desse valor considerando apenas 1 casa decimal é, de fato, 
12,8%, como exposto na questão. Assim, a questão encontra-se clara, correta e coerente, abordando tema 
previsto em edital. 

27583 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "e um cronograma" torna a assertiva incorreta, pois o cronograma não 
equivale a um ORGANOGRAMA. Já a afirmativa III também é FALSA, pois o trecho " qualidade de vida dos 
servidores" torna a assertiva incorreta, havendo uma extrapolação do que o texto afirma. O trecho “desapegar-
se deles” traz uma ideia contrária ao que está exposto no texto. 
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27832 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "e um cronograma" torna a assertiva incorreta, pois o cronograma não 
equivale a um ORGANOGRAMA. Já a afirmativa III também é FALSA, pois o trecho " qualidade de vida dos 
servidores" torna a assertiva incorreta, havendo uma extrapolação do que o texto afirma. O trecho “desapegar-
se deles” traz uma ideia contrária ao que está exposto no texto. 

27587 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

10 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 10 da prova para o cargo de PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) do 
concurso para a Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA. O texto da assertiva representa uma transcrição 
do texto de referência, exceto pelo trecho "pelos colaboradores". Tal diferença na redação, no entanto, não 
caracteriza uma extrapolação ou divergência com as ideias presentes no texto. Ao ler atentamente o texto 
"ÉTICA E RESPONSABILIDADES", o (a) candidato (a) poderá compreender claramente que o mesmo se refere à 
incorporação de princípios éticos à rotina dos servidores, como pode ser visto no seguinte trecho do 1º 
parágrafo: "não basta apenas aos servidores conhecer os princípios éticos, é necessário incorporá-los ao seu 
comportamento diário". Assim, na assertiva, o termo "colaboradores" representa uma equivalência adequada 
e clara com o termo "servidores". Dessa forma, a referida assertiva encontra-se clara, correta e coerente, de 
acordo com o texto. A assertiva I permanece VERDADEIRA e a assertiva III permanece FALSA, como reconhecido 
pelo (a) candidato (a) no recurso. 

27546 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

12 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o exposto em texto. As palavras entidade e instituição 
podem ser utilizadas como semelhantes, na referida questão, para responder ao proposto em questão. 

27589 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois utiliza de pressupostos que extrapolam o texto. O primeiro parágrafo do texto não 
cita referências à teoria marxista, sendo extrapolação qualquer inferência relacionada a tal tipo de teoria. A 
afirmativa II é FALSA, pois o professor ou a escola seriam reprodutores dessa cultura hegemônica. 

27887 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa II é FALSA, pois o professor ou a escola seriam reprodutores dessa cultura hegemônica. A ideia de 
que o professor irá romper um sistema fadado à reprodução de padrões culturais eleitos pela classe dominante 
não encontra apoio no texto. O professor, pelo contrário, é tão parte do sistema quanto o aluno. 

27888 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois utiliza de pressupostos que extrapolam o texto. O primeiro parágrafo do texto não 
cita referências à teoria marxista, sendo extrapolação qualquer inferência relacionada a tal tipo de teoria. A 
afirmativa II é FALSA, pois o professor ou a escola seriam reprodutores dessa cultura hegemônica. 

27547 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

30 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 30 é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias propostas no texto. 
É totalmente possível interpretar que "ação pedagógica lhes permite se posicionar no mundo social em 
conformidade com as noções preestabelecidas pelo pensamento ou cultura dominante". A mudança da palavra 
não altera o fato de que a ação pedagógica condiciona o posicionamento no mundo social. 

27593 
PROFESSOR (A) DE 

MATEMÁTICA (6° AO 9° 
ANO) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva I da questão 30 da disciplina de língua portuguesa dos cargos de nível superior do concurso para a 
Prefeitura de Água Branca (AL) é VERDADEIRA, pois, a afirmativa pede que o (a) candidato (a) produza uma 
inferência. A assertiva corrobora com o ponto de vista apresentado no texto, que afirma que “a ação pedagógica 
é ato de violência simbólica ao tentar caminhar para a hegemonização cultural tendo como base o sistema 
simbólico do grupo dominante da sociedade”. Isto é, a ação pedagógica (ver outros trechos do texto) permite 
aos indivíduos ter acesso a um recorte do conhecimento (hegemonização cultural - conhecimentos que a 
escola/o currículo seleciona como sendo mais importantes). Isso reflete no posicionamento daqueles que estão 
mais ajustados ao modelo cultural imposto, pois estes possuem maiores chances de inclusão social no meio 
específico. A ideia, em suma, é a de que as pessoas se posicionam de acordo com o pensamento social 



Página 14 de 16 • Concurso público para a Prefeitura de Água Branca (AL) • Respostas aos recursos das provas objetivas aplicadas em 12 de janeiro de 2020 

ID CARGO QUESTÃO JULGAMENTO JUSTIFICATIVA 

hegemônico. E como a escola é o reflexo da sociedade, acaba formando as pessoas a partir dessa visão. O 
currículo escolar é uma prova disso: trata-se de um recorte da “cultura hegemônica”, daquilo que se quer que 
as pessoas aprendam. 

27793 
PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

30 INDEFERIDO 
As informações sobre o presente certame podem ser acessadas na página da ADM&TEC conforme disposições 
e prazos previstos em edital. Ressaltamos que o presente concurso segue estritamente o previsto em edital. 

27822 PSICÓLOGO (A) 1 INDEFERIDO 

A afirmativa I da questão 1 É FALSA, pois apresenta inconsistência. Ora, é papel do psicólogo(a) prestar auxílio 
aos programas de desenvolvimento de habilidades sociais e outras questões relevantes no dia-a-dia da sala de 
aula, nas quais os fatores psicológicos TENHAM papel preponderante. A afirmativa trouxe "fatores psicológicos 
NÃO tenham papel preponderante", sendo incorreto. 

27821 PSICÓLOGO (A) 8 INDEFERIDO 
A questão encontra-se clara e coerente, abordando tema previsto em edital. O trecho elencado na afirmativa II 
é totalmente relacionado ao tema previsto em edital "A psicologia como ciência e profissão". 

27697 PSICÓLOGO (A) 9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "e um cronograma" torna a assertiva incorreta, pois o cronograma não 
equivale a um ORGANOGRAMA. Já a afirmativa III também é FALSA, pois o trecho " qualidade de vida dos 
servidores" torna a assertiva incorreta, havendo uma extrapolação do que o texto afirma. O trecho “desapegar-
se deles” traz uma ideia contrária ao que está exposto no texto. 

27819 PSICÓLOGO (A) 9 INDEFERIDO 

A afirmativa II é FALSA, pois o trecho "e um cronograma" torna a assertiva incorreta, pois o cronograma não 
equivale a um ORGANOGRAMA. Já a afirmativa III também é FALSA, pois o trecho " qualidade de vida dos 
servidores" torna a assertiva incorreta, havendo uma extrapolação do que o texto afirma. O trecho “desapegar-
se deles” traz uma ideia contrária ao que está exposto no texto. 

27824 PSICÓLOGO (A) 11 INDEFERIDO 

Embora tenha havido uma divergência na digitação do nome do texto, omitindo o plural ("Atendimento ao 
usuário" no lugar de "Atendimento aos usuários"), a banca de professores do Instituto ADM&TEC considerou 
que não existe a possibilidade do (a) candidato (a) resolver as questões com base em qualquer outro texto do 
referido caderno de questões. Ainda que o plural tenha sido substituído pelo singular, a disposição do texto e 
das questões na prova, o título do texto e o teor das assertivas remetem o (a) candidato (a) exclusivamente 
para o texto "Atendimento aos usuários". Diante do exposto, os professores desta banca avaliam que não houve 
prejuízo aos (às) candidatos (as). 

27823 PSICÓLOGO (A) 28 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois utiliza de pressupostos que extrapolam o texto. O primeiro parágrafo do texto não 
cita referências à teoria marxista, sendo extrapolação qualquer inferência relacionada a tal tipo de teoria. A 
afirmativa II é FALSA, pois o professor ou a escola seriam reprodutores dessa cultura hegemônica. 

27845 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

20 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, pois está de acordo com o texto. A palavra "doença", no texto, faz referência clara 
à palavra "Varicela". 

27904 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

24 INDEFERIDO 

As afirmativas I, II e III são FALSAS. Veja: a afirmativa I é FALSA, pois se considerarmos que X = R$ 100, temos: 
R$ 100 / 5 / 5 / 2 = R$ 2 ou 2% de X; a afirmativa II é FALSA, pois a área inicial é 34 m * 34 m = 1.156 m². A área 
após a mudança é 64 m * 64 m = 4.096 m². Logo, temos: 4.096 m² / 1.156 m² = 3,54; e a afirmativa III é FALSA, 
pois: R$ 5.000 * ((1 + 0,03) ^ 5 = R$ 5.796,37. 

27846 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

26 INDEFERIDO 

A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com a ideia presente no trecho: "O Congresso 
Nacional SE REÚNE, na terça-feira (17/12/2019), a partir das 14h30 (horário de Brasília), para votar o Orçamento 
da União de 2020, que será impositivo. Antes, a CMO (Comissão Mista do Orçamento) votará o texto. Um dos 
pontos em aberto na discussão do texto é o valor a ser destinado para o fundo eleitoral". A expressão SE REÚNE 
denota ideia de acontecimentos que está para acontecer. 
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27856 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

27 INDEFERIDO 

De acordo com o texto, existe uma proposta de aumento em trâmite na Câmara. Veja: "Em meio a pressões 
advindas do Palácio do Planalto, o relator da proposta, deputado Domingos Neto (PSD-CE), recuou da ideia de 
ELEVAR para R$ 3,8 bilhões o montante para o fundo que financiará campanhas para a disputa municipal de 
2020. No ano passado (2018), foi destinado *R$ 1,7 bilhão* a candidatos pelo fundo eleitoral. O relator agora 
tenta costurar um acordo para passar o texto com algo entre *R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões* para o fundo". O 
valor gasto com o fundo no passado foi de 1,7 bilhão e, no presente do texto, duas propostas foram discutidas: 
aumentar para 3,8 bilhões e aumentar 2 bilhões - 2,5 bilhões. 

27889 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

n/i INDEFERIDO 
O recurso submetido pelo(a) candidato(a) está correto. A afirmativa I é FALSA e a afirmativa II é VERDADEIRA. 
Porém, a alternativa correta é a letra C, "A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa" e não a alternativa B. 

27994 
TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

n/i INDEFERIDO O(a) candidato(a) não forneceu informações suficientes para fundamentar o recurso. 

28129 VIGILANTE ESCOLAR 7 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois traz informações corretas sobre os direitos humanos. Não há, na questão, 
qualquer tipo de menção que os direitos humanos contemplam absolutamente todos os tipos de liberdade, 
sendo esta uma interpretação que extrapola as informações expostas na afirmativa. A afirmativa II também é 
VERDADEIRA, pois o Corpo de Bombeiros possui corpo técnico especializado para combater E PREVENIR 
incêndios, atuando em casos de perigo de incêndio. 

27621 VIGILANTE ESCOLAR 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. Em situações de perigo ou violência é comum existir a 
presença do medo e, nesses casos, o indivíduo que possui treinamento em técnicas de defesa pessoal deve 
tentar fazer do medo um aliado. A afirmação, portanto, está correta. 

27677 VIGILANTE ESCOLAR 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. Em situações de perigo ou violência é comum existir a 
presença do medo e, nesses casos, o indivíduo que possui treinamento em técnicas de defesa pessoal deve 
tentar fazer do medo um aliado. A afirmação, portanto, está correta. 

27699 VIGILANTE ESCOLAR 8 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, estando clara e coerente. Em situações de perigo ou violência é comum existir a 
presença do medo e, nesses casos, o indivíduo que possui treinamento em técnicas de defesa pessoal deve 
tentar fazer do medo um aliado. A afirmação, portanto, está correta. 

27715 VIGILANTE ESCOLAR 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois a conotação de "acreditar" é empregada corretamente na afirmativa. Ora, se 
um indivíduo acredita que a ação será efetiva, logo, deve haver uma reação. 

28196 VIGILANTE ESCOLAR 9 INDEFERIDO 
A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está de acordo com o previsto pelo tema da afirmativa (defesa pessoal). Em 
defesa pessoal, o indivíduo que se encontra sob ameaça deve agir apenas quando acreditar que haverá 
efetividade da reação. Ademais, a afirmativa não declara que se deve reagir em todas as situações. 

27716 VIGILANTE ESCOLAR 12 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com o exposto no texto: Algumas outras 
ferramentas também auxiliam na tomada de decisões por parte do agente público. São elas: atualização 
permanente dos seus conhecimentos; códigos de ética e códigos de conduta; legislação vigente. 

27532 VIGILANTE ESCOLAR 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A indicação apenas da palavra "dia" está alinhada com 
o exposto no texto. Ora, se o planejamento é importante para auxiliar o trabalho no dia a dia, o mesmo também 
é importante para o fluxo de trabalho durante o dia. A resolução da questão deve ser feita com base nas 
informações providas no texto, sendo possível chegar à resposta correta. 

27597 VIGILANTE ESCOLAR 14 INDEFERIDO 
A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A indicação apenas da palavra "dia" está alinhada com 
o exposto no texto. Ora, se o planejamento é importante para auxiliar o trabalho no dia a dia, o mesmo também 
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é importante para o fluxo de trabalho durante o dia. A resolução da questão deve ser feita com base nas 
informações providas no texto, sendo possível chegar à resposta correta. 

27598 VIGILANTE ESCOLAR 14 INDEFERIDO 

A afirmativa II é VERDADEIRA, estando clara e coerente. A indicação apenas da palavra "dia" está alinhada com 
o exposto no texto. Ora, se o planejamento é importante para auxiliar o trabalho no dia a dia, o mesmo também 
é importante para o fluxo de trabalho durante o dia. A resolução da questão deve ser feita com base nas 
informações providas no texto, sendo possível chegar à resposta correta. 

27515 VIGILANTE ESCOLAR 18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias providas em texto. Ora, se o 
sentimento de segurança "aumenta as chances" e "ajuda a aumentar a produtividade", logo um colaborador 
que se sente seguro em seu ambiente de trabalho terá sua produtividade aumentada em algum grau. A 
afirmativa não restringiu que o aumento da produtividade estava EXCLUSIVAMENTE associado ao sentimento 
de segurança, ou mesmo afirmou que ocorreria um aumento absoluto na produtividade (apenas que a 
produtividade aumenta, sem detalhar o grau). 

27608 VIGILANTE ESCOLAR 18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias providas em texto. Ora, se o 
sentimento de segurança "aumenta as chances" e "ajuda a aumentar a produtividade", logo um colaborador 
que se sente seguro em seu ambiente de trabalho terá sua produtividade aumentada em algum grau. A 
afirmativa não restringiu que o aumento da produtividade estava EXCLUSIVAMENTE associado ao sentimento 
de segurança, ou mesmo afirmou que ocorreria um aumento absoluto na produtividade (apenas que a 
produtividade aumenta, sem detalhar o grau). 

27609 VIGILANTE ESCOLAR 18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias providas em texto. Ora, se o 
sentimento de segurança "aumenta as chances" e "ajuda a aumentar a produtividade", logo um colaborador 
que se sente seguro em seu ambiente de trabalho terá sua produtividade aumentada em algum grau. A 
afirmativa não restringiu que o aumento da produtividade estava EXCLUSIVAMENTE associado ao sentimento 
de segurança, ou mesmo afirmou que ocorreria um aumento absoluto na produtividade (apenas que a 
produtividade aumenta, sem detalhar o grau). 

27915 VIGILANTE ESCOLAR 18 INDEFERIDO 

A afirmativa I é VERDADEIRA, pois está totalmente de acordo com as ideias providas em texto. Ora, se o 
sentimento de segurança "aumenta as chances" e "ajuda a aumentar a produtividade", logo um colaborador 
que se sente seguro em seu ambiente de trabalho terá sua produtividade aumentada em algum grau. A 
afirmativa não restringiu que o aumento da produtividade estava EXCLUSIVAMENTE associado ao sentimento 
de segurança, ou mesmo afirmou que ocorreria um aumento absoluto na produtividade (apenas que a 
produtividade aumenta, sem detalhar o grau). 

27718 VIGILANTE ESCOLAR 21 INDEFERIDO A afirmativa I é VERDADEIRA, pois 2.133m² / 27 = 79 m². As afirmativas II e III são FALSAS. 

27690 VIGILANTE ESCOLAR 22 INDEFERIDO A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o gabarito oficial do concurso. 

27700 VIGILANTE ESCOLAR 22 INDEFERIDO 
A afirmativa III é VERDADEIRA, de acordo com o gabarito oficial do concurso. Entretanto, a resposta correta é a 
alternativa B "Apenas uma afirmativa está correta", já que as afirmativas I e II são FALSAS. 

27728 VIGILANTE ESCOLAR 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(4 * 5) / (2 * 3)] - 1} * 100 = [(20 / 6) - 1] * 
100 = 233,33...%. 

27750 VIGILANTE ESCOLAR 22 INDEFERIDO 
A afirmativa I é FALSA, pois a relação entre as figuras é dada por: {[(4 * 5) / (2 * 3)] - 1} * 100 = [(20 / 6) - 1] * 
100 = 233,33...%. 

 


