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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019
RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO
PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGO 01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS
QUESTÃO 02: A alternativa correta é a “D”. O comando da questão pede para
marcar a alternativa errada, ou melhor, “Falhou a classificação do termo (...)”. O
termo “assistencialista” é predicativo, o predicado é verbo nominal, núcleo
verbal: consideram; nominal-assistencialista-predicativo. Muitos consideram o
programa/O programa é assistencialista. Não é adjunto adnominal, pois ao
passar a estrutura para a voz passiva, o nome fica no predicado. O programa é
considerado assistencialista por muitos. A alternativa “A” está correta, pois
“Muitos” é sujeito, logo não poderia ser marcada pois o comando da questão
pedia para marcar a errada, assim como a alternativa “B” que determina que
“consideram” é um verbo transitivo direto, complemento sem preposição. E,
ainda, a alternativa “C” em que “programa” é o complemento do verbo, sendo
objeto direto. Ante o exposto, RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 07: A alternativa correta é a “A”, pois a oração está na voz passiva,
sujeito paciente. O agente que pratica a ação sobre o sujeito é o agente da
passiva, pelo Estado. A alternativa “B” está errada pois o termo “pelo Estado”
não é um complemento nominal pois não completa o sentido de um nome. A
alternativa “C” também está errada pois o termo da questão não está
completando um Verbo Transitivo Indireto. E, por fim, a alternativa “E” está
errada, pois “pelo Estado” sofre a ação e nunca está preposicionado. Ante o
exposto, RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 10: A alternativa correta é a “A” conforme compreensão do
parágrafo 7o do texto, que assim dispõe: “Os programas sociais se sofisticaram
com o tempo. A neurociência mostrou que existe uma data certa para que as
crianças estejam na escola, particularmente no período em que ocorrem as
principais sinapses. Depois disso, a aprendizagem torna-se difícil.”. As demais
alternativas não constam no texto. Ante o exposto, RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 11: A alternativa correta é a “B”, pois é a única que não empregou
corretamente a pontuação, pois não se separa o sujeito do predicado com
vírgulas. O correto seria: “Os Estados e municípios também utilizam os dados
do Cadastro Único para fins sociais. A alternativa “A” não apresenta erro, pois
usou corretamente as vírgulas separando elementos de mesma função
sintática. A alternativa “C” está correta ao ser utilizada para separar vocativo. E,
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na alternativa “D” a vírgula está separando o aposto. Ante o exposto,
RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 13: QUESTÃO ANULADA.
QUESTÃO 34: A alternativa correta é a “B”. Essa questão é apenas para
somar o Número de Funcionários = 20 + 6 + 6 + 4 + 3 = 39. Ante o exposto,
RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 35: A alternativa correta é a “C”. O resultado é a soma do Número
de Funcionários que recebem Salários de 100, 1500 e 2500, devendo ser feito
o seguinte cálculo: 20 + 6 +6 = 32. Ante o exposto, RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 41: A alternativa correta é a “B”. A única alternativa errada é a “B”,
pois está errado “Tóquio”, já que a manifestação noticiada fala em “Pequim”. As
demais alternativas estão de acordo com a notícia publicada e acessada em
07.07.2019
no
seguinte
link
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/07/07/manifestantes-vao-as-ruas-emhong-kong-para-protestar-na-estacao-china.ghtml conforme trechos da notícia
a seguir transcritos: “As manifestações reivindicam reformas democráticas e
outras pautas, como o pedido de renúncia da chefe executiva, Carrie Lam. A
população de Hong Kong tem a percepção de que a China tenta aumentar o
seu poder na ilha. (...) Milhares de manifestantes protestavam neste domingo
(7) em Hong Kong, perto de uma polêmica estação de onde partem os trens de
alta velocidade para a China continental, com o objetivo de manter a pressão
contra o governo local, ligado a Pequim. (...) Este foi o primeiro ato significativo
desde que o Parlamento de Hong Kong foi invadido em 1º de julho por
manifestantes com o rosto coberto, jovens em sua maioria. (...) Há semanas, o
centro financeiro internacional é palco de grandes manifestações provocadas
pelo projeto de lei que autoriza as extradições para a China. A maioria dos atos
foi pacífica, apesar de terem sido registrados embates com a polícia.”. Ante o
exposto, RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 45: A alternativa correta é a “C”. A questão elaborada registrou a
data de acesso à reportagem, qual seja, dia 08.07.2019, logo essa notícia que
deveria ser considerada para análise do texto. Em uma prova de “Atualidades”
é justamente exigida essa informação para que o candidato não faça esse tipo
de confusão, até mesmo porque, as notícias podem mudar e não ter como ser
refeita a prova às vésperas do certame. Notícia retirada do seguinte link
ttps://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/08/eventual-aprovacao-daprevidencia-sera-construcao-do-congresso-e-nao-do-governo-diz-maia.ghtml .
Ante o exposto, RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 49: A alternativa correta é a “D”. A questão trata do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990) previsto no
Anexo 01: Conteúdo Programático do Processo Seletivo do Edital Completo n.
001/2019. Todas as afirmativas estão corretas, pois retiradas dos seguintes
dispositivos legais: “Art. 50. (...) § 15. Será assegurada prioridade no cadastro a
pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com
doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de
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irmãos. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) (...) Art. 8o É assegurado a todas
as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção
humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal,
perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. (Redação
dada pela Lei nº 13.257, de 2016) (...) § 9o A atenção primária à saúde fará a
busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de prénatal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).”. Ante o exposto, RECURSO
INDEFERIDO.
CARGO 02 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE
QUESTÃO 02: A alternativa correta é a “D”. O comando da questão pede para
marcar a alternativa errada, ou melhor, “Falhou a classificação do termo (...)”. O
termo “assistencialista” é predicativo, o predicado é verbo nominal, núcleo
verbal: consideram; nominal-assistencialista-predicativo. Muitos consideram o
programa/O programa é assistencialista. Não é adjunto adnominal, pois ao
passar a estrutura para a voz passiva, o nome fica no predicado. O programa é
considerado assistencialista por muitos. A alternativa “A” está correta, pois
“Muitos” é sujeito, logo não poderia ser marcada pois o comando da questão
pedia para marcar a errada, assim como a alternativa “B” que determina que
“consideram” é um verbo transitivo direto, complemento sem preposição. E,
ainda, a alternativa “C” em que “programa” é o complemento do verbo, sendo
objeto direto. Ante o exposto, RECURSO INDEFERIDO.
QUESTÃO 13: QUESTÃO ANULADA.
QUESTÃO 20: A alternativa correta é a “B”, pois a única palavra que não está
no singular é “Gotas”. Todas as demais alternativas apresentaram palavras no
singular. Ante o exposto, RECURSO INDEFERIDO.

São Miguel do Guamá/PA, 29 de julho de 2019.
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