SEPROD
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de
professores, para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos
tempestivamente contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os seguintes
julgamentos e esclarecimentos de questões: Banca Examinadora do Concurso
Público.

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
QUESTÃO: 03
Resposta: INDEFERIDO
1 – A recusante está muito equivocada quanto à identificação da tipologia
textual.
2 – O texto é um poema em prosa (texto literário), construído com a visão da
voz do texto. O texto não apresenta nada de descrição para que se possa
classifica-lo como descritivo.
3 – A partir do (1º§) já se percebe que se trata de uma visão subjetiva da voz
do texto.
VEJAMOS:
“A medida do azul é estender-se do olhar sobre os seres. Esse arguto percebe
que se tem de não mover-se o objeto - já por ser absoluto”.
4 – Recomendamos uma leitura mais atenta, para que se possa identifica qual
é a intenção de quem escreve, podendo-se, então, entender a estrutura textual.
QUESTÃO: 08
Resposta: INDEFERIDO

1– Informamos ao recusante que a palavra HORIZONTE não está estruturada
com dígrafo. A única palavra que contempla o que se pede no enunciado é

“ASSUMIR”.
QUESTÃO: 16
Resposta: INDEFERIDO
1 – A recusante está equivocada e revela não saber procurar um verbete
(palavra) no dicionário.
2 – Quando se quer procurar o significado, sinônimo ou antônimo de uma
palavra no dicionário, NÃO SE PROCURA O VERBO CONJUGADO NEM NA
FORMA NOMINAL DO GERÚNDIO.
3 – A RECUSANTE NOS ENVIOU UMA CONTESTAÇÃO PARA
CONCORDAR COM A ESTRUTURA DA QUESTÃO.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÃO: 20
Resposta: INDEFERIDO
1 – Apesar de estar equivocada, a recusante tem o direito de discordar, mas que
ela mantenha o propósito de discordar, terá que modificar ou desfazer o que diz o
Ministério da Saúde.
2 – Pedimos que consulte o site que consta na questão.
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html)

QUESTÃO: 27
Resposta: DEFERIDO
Gabarito alterado para letra “D”

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
QUESTÃO: 26
Resposta: INDEFERIDO

O Recorrente aponta um erro material (digitação) existente na alternativa “d” da
questão. Ocorre que tal vício, ao contrário do que alega, não prejudica o entendimento,
muito mesmo à resolução da questão. Pois a banca não trabalha com “pegadinhas” e
sim com fatos científicos estando equivocado o candidato.

QUESTÃO: 29
Resposta: INDEFERIDO
Queira verificar informações no texto do livro FARMACOLOGIA, Penildon Silva,
no item vacinas.

