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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2016 do Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de 

Vespasiano/MG, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao 

Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 13/06/2016, conforme a seguir: 

NOME INSCRI. CARGO 
DANIELA VETTER SOBRAL P RIQUETTE 

JENNICA PEREIRA SILVA GOMES 

MARIA LUIZA ABATERMACO DE MOURA 

VALDIRA ANDRADE RIBEIRO 

352 

1310 

1840 

 

AGENTE COMUNICTARIO DE SAUDE 

 
QUESTÃO 08 
Para o preenchimento correto da lacuna, deverá ser utilizado o modo imperativo. Sabe-se que o 
modo imperativo deriva do presente do subjuntivo para as pessoas gramaticais, exceto para a 
segunda pessoa, que é deriva do presente do indicativo. Analisando-se a questão, percebemos 
que o tratamento com o interlocutor é de segunda pessoa ("...TU não quer (...)"), logo conjugando-
se o verbo "dizer" no imperativo para a segunda pessoa do singular, recorremos a forma "dizes" 

do presente do indicativo e retiramos o "s" ("Dize tu"). Ainda, é preciso analisar a colocação 
pronominal: Após advérbios negativos ("Nunca"), a próclise é preferível. Encontramos, assim, a 
forma do gabarito "lhe dize". Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 
 
QUESTÃO 11 
O recurso foi INDEFERIDO, conforme item 11.1 do Edital.  As questões foram baseadas dentro 
das matérias constantes neste Edital.  
11.1. O Município de Vespasiano e a empresa Absoluto RH não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, livros, apostilas ou textos referentes a este Processo Seletivo Público, ou por 
quaisquer informações que estejam em desacordo com este Edital.  
 
QUESTÃO 12 
O recurso foi INDEFERIDO, conforme item 11.1 do Edital.  As questões foram baseadas dentro 
das matérias constantes neste Edital.  
11.1. O Município de Vespasiano e a empresa Absoluto RH não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, livros, apostilas ou textos referentes a este Processo Seletivo Público, ou por 
quaisquer informações que estejam em desacordo com este Edital.  
 
QUESTÃO 17 
O recurso foi INDEFERIDO, conforme item 11.1 do Edital.  As questões foram baseadas dentro 
das matérias constantes neste Edital.  
11.1. O Município de Vespasiano e a empresa Absoluto RH não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, livros, apostilas ou textos referentes a este Processo Seletivo Público, ou por 
quaisquer informações que estejam em desacordo com este Edital.  
 
QUESTÃO 20 
Quando o texto refere-se a crianças e gestantes e aponta a palavra benefício, diretamente o ACS 
deve ser direcionado ao Programa Bolsa Família, isso também testa o conhecimento dos 
candidatos e verifica seu conhecimento sobre o conteúdo abordado, o único programa com 
beneficiários que envolve acompanhamento de crianças e gestantes é o Bolsa Família, e isto fica 
claro na questão. Como discorre o Ministério da Saúde, Faz parte do trabalho do ACS o 
acompanhamento de todas as gestantes e crianças menores de sete anos de idade contempladas 
com o benefício do programa. Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme 
divulgado. 
Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_bolsa_familia_2ed.pdf 
 
 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_bolsa_familia_2ed.pdf
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ABSOLUTO RH 
 

Belo Horizonte, 24 de Junho de 2016. 

LUDMILA VANESSA DE OLIVEIRA 642 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

 
QUESTÃO 11 
Tema do Edital: tratamento focal, perifocal, bloqueio 
 
QUESTÃO 12 
Tema do Edital: tratamento focal, perifocal, bloqueio 
  
QUESTÃO 13 
Tema do Edital: operações de campo, reconhecimento geográfico 
  
QUESTÃO 14  
Tema do Edital: medidas preventivas dirigidas à população humana 
  
QUESTÃO 15 
Tema do Edital: operações de campo, reconhecimento geográfico, tratamento focal, perifocal, 
bloqueio, medidas preventivas dirigidas à população humana 
  
QUESTÃO 16 

Tema do Edital: operações de campo, reconhecimento geográfico, tratamento focal, perifocal, 
bloqueio, medidas preventivas dirigidas à população humana 
  
QUESTÃO 17 
Tema do Edital: medidas preventivas dirigidas à população humana 
  
QUESTÃO 18  
Tema do Edital: Programa Nacional de Controle da Dengue 
  
QUESTÃO 19  
Tema do Edital: Programa Nacional de Controle da Dengue 
  
QUESTÃO 20  
Tema do Edital: Esquistossomose 
  

 Recurso INDEFERIDO, mantém – se o gabarito conforme divulgado. 

 


