PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: RESOLUTI SERVIÇOS DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR
PERÍODO DE RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR
RECURSO

1378

1379

INSCRIÇÃO

ABERTO

46790

18/02/2020
00:17

2130

18/02/2020
05:14

QUESTÃO

5

18

SITUAÇÃO

DETALHES

DEFERIMEN
TO

RESPOSTA

DEFERIDO

Saudações. Entro com recurso sobre a questão número 5. Ênclise, próclise e mesóclise. O gabarito
correto é a letra E) e não a letra D) como veio no gabarito preliminar. Segue o link
https://www.normaculta.com.br/colocacao-pronominal/
E uma imagem a respeito dessa questão.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Todas as alternativas estão corretas.
Independente da água ser eliminada, se
o depósito não for extinto sempre
haverá nova chance para a proliferação
da doença. Quando a alternativa cita
eliminação de depósitos de água
parada ela abona novas oportunidades
de haver outra água parada.
O próprio Ministério da Saúde considera
esse termo como uma das medidas
preventivas no combate a Dengue.

Na questão 18 no item dois fala que o combate à doença efeito por meio da eliminação de deposito de
água parada propício a criação do mosquito transmissor. Essa questão fala a respeito da
dengue.nomeu entendimento elimina-se água não o depósito poque o depósito de água se lava e
reaproveita,água que tem que ser eliminada , então está questão está errada e tem que ser eliminada.

INDEFERID
O

Todas as alternativas estão corretas.
Independente da água ser eliminada, se
o depósito não for extinto sempre
haverá nova chance para a proliferação
da doença. Quando a alternativa cita
eliminação de depósitos de água
parada ela abona novas oportunidades
de haver outra água parada.
O próprio Ministério da Saúde considera
esse termo como uma das medidas
preventivas no combate a Dengue.

A questão aponta no gabarito preliminar, erroneamente, a alternativa d), porém consultando sites e a
gramática percebe-se que a alternativa correta para a questão 5) é a alternativa e).

DEFERIDO

-

INDEFERIDO

1380

2130

18/02/2020
06:03

18

INDEFERIDO

1381

15100

18/02/2020
08:11

5

DEFERIDO

Na questão 18 no item dois fala que o combate à doença efeito por meio da eliminação de deposito de
água parada propício a criação do mosquito transmissor. Essa questão fala a respeito da
dengue.nomeu entendimento elimina-se água não o depósito poque o depósito de água se lava e
reaprovita água q tem q ser eliminada , então está questão está errada e tem que ser eliminada.
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INDEFERID
O

Prezado Candidato,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracterizando
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

A alternativa D é a única alternativa
incorreta, quando cita como
exclusividade do ACS as atividades de
orientação.
Na alternativa C cita-se os fatores
determinantes que são os fatores que
podem oun não determinar o
aparecimento de determinado agente
patogênico. Os mecanismos biológicos
que afetam o organismo humano são
denominados de fatores biológicos, não
fatores determinantes de saúde,
portanto a alternativa C está correta.

Encontro com recurso para anulação da questão 01 por conter assunto que não constava no edital:
gênero textual.
Transcrevo abaixo o assunto de português contido no edital:

1382

1383

37700

27390

18/02/2020
08:50

18/02/2020
09:07

1

5

INDEFERIDO

DEFERIDO

Língua Portuguesa: Interpretação de textos, Divisão silábica, Encontros vocálicos e consonantais,
Ortografia e Acentuação gráfica Separação de
sílabas, Classificação de palavras, Flexões, Emprego (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome,
verbo, advérbio, preposição e conjução),
Análise do período simples (termos essenciais, integrantes e acessórios), Período composto (orações
coordenadas e subordinadas), Semântica.

A resposta correta da questão 5 de Língua Portuguesa é a alternativa e) Próclise; Ênclise e ênclise. e
não a alternativa d) como disposto no gabarito preliminar.
Base para justificar a afirmação:
“Na próclise, o pronome pessoal oblíquo átono aparece antes do verbo.”
I- “Ontem me lembrei de sua mãe”.
https://www.normaculta.com.br/proclise-quando-usar-e-quando-nao-usar/
Portanto, na oração I a colocação pronominal é PRÓCLISE.
“Na ênclise, o pronome pessoal oblíquo átono aparece depois do verbo.”
II- “Ontem, lembrei-me de sua mãe”.
III- “(...) quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida”.
https://www.normaculta.com.br/enclise-quando-usar-e-quando-nao-usar/
Sendo assim, nas orações II e III a colocação pronominal é ÊNCLISE.

1384

27390

18/02/2020
09:11

A questão apresenta duas alternativas incorretas.
c) Os fatores determinantes de saúde são as condições sociais e econômicas em que as pessoas
vivem e trabalham ou as características sociais dentro das quais a vida transcorre.
d) O ACS se torna um articulador do processo saúde-doença, pois realiza atividades exclusivamente de
prevenção de doenças por meio de ações educativas em saúde.
16

INDEFERIDO
Na alternativa c) diz que os fatores determinantes de saúde são as condições sociais e econômicas
mas não cita os mecanismos biológicos que afetam o organismo humano. As doenças hereditárias,
congênitas, que não dependem das questões sociais e/ou econômicas do indivíduo.
Na alternativa d) limita as ações do ACS quando diz que realiza exclusivamente atividades de
orientação, não citando as demais atribuições de um ACS no processo saúde-doença.
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1385

1386

1387

23070

23620

23070

18/02/2020
09:13

18/02/2020
09:13

18/02/2020
09:13

5

5

5

DEFERIDO

Segundo o Dicionário Aurélio:
Próclise: O fenômeno fonético de anteposição duma palavra átona a outra que o não é,
subordinando-se aquela ao acento desta.
Ênclise: Fenômeno pelo qual se incorpora, na pronúncia, um vocábulo átono ao que o precede.
Conceitos reforçados pelo Dicionário Michaelis:
Próclise: Posicionamento do pronome átono antes do verbo, como em: eu lhe contei tudo.
Ênclise: Posposição de pronome pessoal átono ao verbo.
Embasado por tais argumentos peço respeitosamente a banca a revisão da referida questão,
procedendo com a alteração do gabarito para a letra: E)

DEFERIDO

-

DEFERIDO

Considerando a norma gramatical vigente venho por meio dessa solicitacao questionar o resultado da
questao 5, na qual a resposta correta é a letra E e Nao a a letra D como divulgado pela banca por meio
do gabarito preliminar, tendo em vista q a definicao de proclise é o pronome colocado antes do verbo o
que encontranos na frase 1: ontem ME lembrei de sua mãe, ja adefinicao de ênclise é o pronome
colocado apos o verbo, e é o que temos na frase 2 e 3: ontem, lembrei-ME de sua mãe,e quis matara
ex-noiva e suicidou-SE em seguida, respectivamente, sendo a ordem correta de resposta próclise,
ênclise e ênclise contida na letra E como ja citei.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

Segundo o Dicionário Aurélio:
Próclise: O fenômeno fonético de anteposição duma palavra átona a outra que o não é,
subordinando-se aquela ao acento desta.
Ênclise: Fenômeno pelo qual se incorpora, na pronúncia, um vocábulo átono ao que o precede.
Conceitos reforçados pelo Dicionário Michaelis:
Próclise: Posicionamento do pronome átono antes do verbo, como em: eu lhe contei tudo.
Ênclise: Posposição de pronome pessoal átono ao verbo.
Embasado por tais argumentos peço respeitosamente a banca a revisão da referida questão,
procedendo com a alteração do gabarito para a letra: E)

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

A questão trata da colocação pronominal. A resposta dada pela Banca, no gabarito preliminar, foi a
alternativa D. Porém, a resposta CORRETA é a alternativa E.

1388

15310

18/02/2020
09:27

5

DEFERIDO

Comprovando:
- O item I traz a frase: "Ontem ME lembrei de sua mãe". Nesse item ocorre PRÓCLISE, pois o pronome
ME vem antes do verbo.
- O item II traz a frase: "Ontem, lembrei-ME de sua mãe". Nessa frase ocorre ÊNCLISE, pois o pronome
ME vem depois do verbo.
- O item III traz a frase: "[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-SE em seguida". Nesse item ocorre
ÊNCLISE, porque o pronome SE vem depois do verbo.
Portanto, solicito à Banca a alteração do gabarito da questão 5 de Língua Portuguesa para a alternativa
E.
A questão trata da colocação pronominal. A resposta dada pela Banca, no gabarito preliminar, foi a
alternativa D. Porém, a resposta CORRETA é a alternativa E.

1389

15310

18/02/2020
09:30

5

DEFERIDO

Comprovando:
- O item I traz a frase: "Ontem ME lembrei de sua mãe". Nesse item ocorre PRÓCLISE, pois o pronome
ME vem antes do verbo.
- O item II traz a frase: "Ontem, lembrei-ME de sua mãe". Nessa frase ocorre ÊNCLISE, pois o pronome
ME vem depois do verbo.
- O item III traz a frase: "[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-SE em seguida". Nesse item ocorre
ÊNCLISE, porque o pronome SE vem depois do verbo.
Portanto, solicito à Banca a alteração do gabarito da questão 5 de Língua Portuguesa para a alternativa
E.
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1390

23070

18/02/2020
09:44

3

INDEFERIDO

1391

6560

18/02/2020
09:47

1

INDEFERIDO

1392

6560

18/02/2020
09:49

5

DEFERIDO

1393

6560

18/02/2020
09:52

28

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Questão passível de anulação, pois não foi cobrada no conteúdo programada a parte de Tipologia
Textual.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracterizando
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Questão claramente anulável, pois a resposta correta é a letra E.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
No gabarito preliminar não apresenta o
item II como correto. A opção correta é
alternativa C, a qual apresenta os itens
I, III e IV como corretos.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

A Análise morfológica analisa a classe gramatical dos elementos que formam um enunciado linguístico
individualmente, sem que haja ligação entre eles. Diante disto:
Priberam Dicionário, fala para a palavra selvagens que consta na letra: D
Substantivo de dois gêneros
Diz-se do homem ou do povo que vive sem mais noções sociais do que as que o instinto lhe sugere.
Conceito reforçado por Léxico Dicionário de Português:
subst. m+f.
1. pessoa que vive nas selvas: os selvagens da Nova Caledónia
2. (pej) pessoa bruta, grosseira: Ele não tem maneiras. É um selvagem.
Sugiro portanto diante de tais argumentos a revisão da referida questão 3)

Questão com resposta incorreta no gabarito oficial, no tocante ao item II, pois a principal atividade
econômica no município de Arcoverde é o comércio e o setor de serviços, conforme consta no item III, e
não o turismo.
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INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o cinema SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

Nessa questão peço anulação, pois no gabarito preliminar informar que a letra C está correta. Nessa
alternativa informa que as preposições I, III e IV estão corretas. A III sim, a IV também, mas a questão I
está incorreta.
O Museu não se chama Museu do Índio do Nordeste e sim Museu do Índio Arcoverde. Para além disso
a questão abre brecha para erros, pois tanto o Museu como o cinema estão desativados há anos e
consequentemente não são os principais pontos turísticos da cidade. O que tem sido os principais
pontos é o Museu Ivo Lopes (ativo) e a cada do Mestre Assis (patrimônio vivo de pernambuco) onde a
casa dele está aberta para visitação e venda de suas esculturas.
1394

37700

18/02/2020
09:54

28

INDEFERIDO

http://museus.cultura.gov.br/espaco/6946/#/tab=tab-registro
https://www.facebook.com/pages/Museu-Ivo-Lopes/1505020706414719
http://www.itapuamafm.com.br/noticia/coco-irm-s-lopes-comemora-100-anos-do-samba-de-coco-em-arc
overde
https://www.blogdomadeira.com.br/2008/05/cine-rio-branco-fechado/
https://www.facebook.com/CineRioBranco1917/

1395

37130

18/02/2020
09:57

5

DEFERIDO

Venho solicitar a revisão da questão, que trata de colocação pronominal. Na oração I, o pronome vem
antes do verbo(o que caracteriza próclise). Nas orações II e III o pronome vem após o verbo (o que
caracteriza ênclise). Então, a alternativa d ( do gabarito preliminar) não condiz com as regras. Grato.
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1396

1397

23070

23070

18/02/2020
10:03

18/02/2020
10:36

8

10

INDEFERIDO

DEFERIDO

Observando-se as seguintes frases na questão, verificou-se que:
- Forma errada (gabarito preliminar)
“Se o professor propuser”.
“Não vem nem sabe por quê”.
- Forma correta (revisão)
“Se o professor propusesse”. (conjugação do verbo propor no pretérito imperfeito do subjuntivo: se ele
propusesse)
“Não vem nem sabe porquê”.
(porquê - é substantivo e tem significado de “motivo”, “razão”)
Embasado por tais argumentos peço respeitosamente a banca a revisão da referida questão,
procedendo com a anulação da questão, pois tal alternativa correta não consta nas opções oferecidas.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
&ldquo;Se ele propuser...&rdquo;, pois,
quando se iniciar oração por
&ldquo;se&rdquo; ou por
&ldquo;quando&rdquo;, focalizando a
ação num futuro hipotético, o verbo
estará conjugado no tempo denominado
de futuro do subjuntivo. Na forma do
Futuro do subjuntivo temos: se o
professor propuser.
Já no que tange ao uso do porquês, a
alternativa apresentada está correta,
pois o por quê, é utilizado diante de
pausa forte e indica&ldquo;por qual
motivo". Assim sendo, ele é utilizado em
perguntas nofim das frases,separado e
com acento circunflexo, podendo ser
usado no fim das frases interrogativas
diretas ou de maneira isolada, bem
como antes de um ponto mantém o
sentido interrogativo ou exclamativo (ou
seja, mesmo que esteja sem a
interrogação, ela adquire um teor
interrogativo). EX: Eu fui admoestado e
não sei o por quê.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

O equivoco encontra-se na letra d), onde fala-se:
d) Não se usa o hífen com o advérbio mal quando o segundo elemento começar por consoante, como
por exemplo...
- Porém a gramática afirma o seguinte:
É caso de se usar o hífen:
Diante do advérbio “mal”, quando a segunda palavra começar por vogal ou “h”, o hífen está presente.
Exemplo: mal-humorado
A letra “H” é uma consoante e esta é exceção à regra descrita no item d), tornando-a, portanto,
incorreta também, além da letra e)
Embasado por tais argumentos peço respeitosamente a banca a revisão da referida questão,
procedendo com a anulação da questão, pois existem dois itens incorretos d) e e).

DEFERIDO

Questão Anulada.

DEFERIDO

-

observe os termos a seguir da referida questão:
"Ontem ME LEMBREI de sua mãe"
"Ontem,LEMBREI-ME de sua mãe"
"[...] quis matara ex-noiva e SUICIDOU-SE em seguida"
1398

12420

18/02/2020
10:47

5

DEFERIDO

Através da analise das orações acima, conclui-se que a colocação pronominal dos termos em destaque
são, respectivamente,
-próclise:pronome antes do verbo (ME lembrei)
-ênclise:pronome depois do verbo (lembrei-ME)
-ênclise:pronome depois do verbo (suicidou-SE)
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1399

1400

1401

13700

32740

32740

18/02/2020
11:06

18/02/2020
11:19

18/02/2020
11:30

5

2

8

DEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

A colocação pronominal significa a posição do pronome oblíquo átono (me, te, se, o, a, nos, vos, os, as)
antes do verbo (PRÓCLISE), depois do verbo (ÊNCLISE) ou no meio do verbo (MESÓCLISE).
I - "Ontem ME LEMBREI de sua mãe" (pronome ME antes do verbo LEMBREI - Próclise)
II - "Ontem, LEMBREI-ME de sua mãe" (pronome ME após o verbo LEMBREI - Ênclise)
III - "[...] quis matar a ex-noiva e SUICIDOU-SE em seguida" (pronome SE após o verbo SUICIDOU Ênclise)
Portanto a alternativa que corresponde a resposta correta é a letra E (Próclise, Ênclise e Ênclise)
e não a letra D(Ênclise, Próclise e Próclise, como traz o gabarito)

O gabarito preliminar traz a resposta como a letra a "o autor procura evidenciar uma temática social
pautada na violência doméstica que é demarcada entre masculinidades e feminilidades, destacando a
gravidade e seriedade das situações de violências sofridas pelas mulheres em suas relações afetivas".
Diante disso, seria muito equivocado nesta resposta em afirmar que o texto é PAUTADO na violência
doméstica tendo em vista que o autor até cita a violência contra a mulher, mas não cita mulheres que
sofreram agressões no ambiente doméstico. O texto ressalta em evidência a violência contra a mulher e
o domínio sobre as mulheres feito pelos homens. Dessa forma, não há como ter convicção se a
violência que o texto discorre é PAUTADA no ambiente DOMÉSTICO.

"Na frase "Não vem nem sabe ________ ". O gabarito preliminar indica a resposta sendo o "POR QUÊ"
(separado e com acento), entretanto, nesse caso, em final de frase AFIRMATIVA e tendo sentido de
"motivo" o adequado seria "porquê" (junto e com acento).

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Violência doméstica é decorrente da
desigualdade nas relações de poder
entre homens e mulheres, assim como,
a discriminação de gênero ainda
presente tanto na sociedade como na
família. Assim sendo, as violências
narradas pelo autor se configuram
violências no seio social, bem como a
violência doméstica possui diferente
manifestações, as quais podem ser lida
como física, psicológica, feminicidio,
sexual e dentre outras.
Assim sendo, na violência doméstica o
agressor é, geralmente, um membro de
sua própria família, conforme é
apresentado nos diversos exemplos no
texto. Por fim, o femínicidio também
pode e deve ser lido como violência
doméstica.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
a alternativa apresentada está correta,
pois o por quê, é utilizado diante de
pausa forte e indica&ldquo;por qual
motivo". Assim sendo, ele é utilizado em
perguntas nofim das frases,separado e
com acento circunflexo, podendo ser
usado no fim das frases interrogativas
diretas ou de maneira isolada, bem
como antes de um ponto mantém o
sentido interrogativo ou exclamativo (ou
seja, mesmo que esteja sem a
interrogação, ela adquire um teor
interrogativo). EX: Eu fui admoestado e
não sei o por quê.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1402

32740

18/02/2020
11:56

20

INDEFERIDO

1403

19850

18/02/2020
12:04

1

INDEFERIDO

1404

19850

18/02/2020
12:07

5

DEFERIDO

Nessa questão faltam informações para diferenciar epidemia e o surto. Ambos se desenvolvem de
forma rápida e em curto intervalo de tempo.
A diferença se localiza no trecho "ocorrem geralmente quando a população entra em contato pela
primeira vez com um agente patogênico". Nesse caso, o primeiro contato de uma população com uma
INDEFERID
doença se caracteriza como um surto que pode evoluir para uma epidemia e não como uma epidemia
O
logo de início.
Na vídeo aula do famoso professor de Biologia Paulo Jubilut, ele deixa claro essa característica do surto
de entrar em contato pela primeira vez.
https://www.youtube.com/watch?v=K_IOwz8GasE a partir de 4:25 minutos.

Segundo o Módulo de Princípios de
Epidemiologia para Controle do
Ministério da Saúde, e segundo ainda o
artigo Epidemia &ndash; conceito, tipos
e doenças encontrado no site
(https://m.suapesquisa.com) define-se
epidemia : Ocorrem quando uma
determinada região entra em contato
pela primeira vez com um agente
patogênico e se desenvolve de forma
rápida fazendo várias vítimas.
Na questão não ha porque da dúvida,
em nenhuma alternativa há a opção de
surto, e sim taxa de surto.

Questão fora de conteúdo de estudo pedido no edital
(Gênero textual)

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracterizando
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

resposta correta é a (E) e no gabarito está a D

DEFERIDO

-
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Questão 5.
Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, a colocação pronominal das relações acima.
A resposta correta é a letra E.
E) Próclise, ênclise e ênclise.
1405

44600

18/02/2020
12:09

5

DEFERIDO

Próclise: o pronome é colocado antes do verbo.
Mesóclise: o pronome é colocado no meio do verbo.
Ênclise: o pronome é colocado depois do verbo.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

A alternativa A é a alternativa correta.
Segundo o Módulo de Princípios de
Epidemiologia para Controle do
Ministério da Saúde, e segundo ainda o
artigo Epidemia &ndash; conceito, tipos
e doenças encontrado no site
(https://m.suapesquisa.com) define-se
epidemia : Ocorrem quando uma
determinada região entra em contato
pela primeira vez com um agente
patogênico e se desenvolve de forma
rápida fazendo várias vítimas.
Na questão não ha porque da dúvida,
em nenhuma alternativa há a opção de
surto, e sim taxa de surto.

Essa é a regra.
Venho por meio desta, solicitar a retificação do resultado da questão 5.
Considerando as orações dispostas na questão para análise a alternativa correta é a letra E.
E) Próclise; Ênclise e Ênclise.

1406

1130

18/02/2020
12:48

5

DEFERIDO

Respeitando a seguinte regra:
Próclise: o pronome se posiciona antes do verbo.
Mesóclise: o pronome se posta ao meio do verbo.
Ênclise: o pronome se coloca após o verbo.
Venho por meio desta, solicitar a retificação do resultado da questão 5.
A questão aborda o conceito de surto, e não de epidemia como saiu no gabarito, já que a ocorrência de
uma doença em um local e de forma rápida é referente a um surto.
Em uma pesquisa feita no site
(https://www.saolucascopacabana.com.br/noticias/surto-epidemia-pandemia-e-endemia-entenda-qual-ea-diferenca-entre-eles/) observamos a diferença:

1407

28890

18/02/2020
13:13

20

INDEFERIDO

Epidemia: a epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a
nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença, a epidemia a nível estadual
acontece quando diversas cidades têm casos e a epidemia nacional acontece quando há casos em
diversas regiões do país.
Surto: acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região
específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas
autoridades.
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Venho através deste solicitar revisão do gabarito referente a questão, de língua portuguesa, de número
5, onde consta no gabarito preliminar como resposta correta a letra D, acredito que houve um equivoco
na divulgacão do mesmo pois diante das frases colocadas para resolução o correto seria letra E
(Próclise,Ênclise e Ênclise)
QUESTÃO 5
Considere as orações abaixo:
I-"Ontem me lembrei de sua mãe
II-Ontem,lembrei-me de sua mãe
.
III-[...] quis matar a ex noiva e suicidou-se em seguida.
1- O "me" vem antes do verbo (lembrar/lembrei) -PRÓCLISE
2-O me encontra-se após o verbo -ÊNCLISE
3- O seestá após o verbo -ÊNCLISE
Colocação pronominal
De acordo com as autoras Rose Jordão e Clenir Bellezi, a colocação pronominal é a posição que os
pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem.
São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos.
O pronome oblíquo átono pode assumir três posições na oração em relação ao verbo:
1. próclise: pronome antes do verbo
2. ênclise: pronome depois do verbo
3. mesóclise: pronome no meio do verbo
Próclise
A próclise é aplicada antes do verbo quando temos:
• Palavras com sentido negativo:Nada me faz querer sair dessa cama.
Não se trata de nenhuma novidade.
• Advérbios:
Nesta casa se fala alemão.
Naquele dia me falaram que a professora não veio.

• Pronomes relativos:
A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje.
Não vou deixar de estudar os conteúdos que me falaram.
• Pronomes indefinidos:
1408

29790

18/02/2020
13:25

5

DEFERIDO

Quem me disse isso?
Todos se comoveram durante o discurso de despedida.
• Pronomes demonstrativos:
Isso me deixa muito feliz!
Aquilo me incentivou a mudar de atitude!
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• Preposição seguida de gerúndio:
Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar.
• Conjunção subordinativa:
Vamos estabelecer critérios, conforme lhe avisaram.
Ênclise
A ênclise é empregada depois do verbo. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes
oblíquos átonos. A ênclise vai acontecer quando:
• O verbo estiver no imperativo afirmativo:
Amem-se uns aos outros.
Sigam-me e não terão derrotas.
• O verbo iniciar a oração:
Diga-lhe que está tudo bem.
Chamaram-me para ser sócio.
• O verbo estiver no infinitivo impessoal regido da preposição "a":

Naquele instante os dois passaram a odiar-se.
Passaram a cumprimentar-se mutuamente.
• O verbo estiver no gerúndio:
Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada.
Despediu-se, beijando-me a face.
• Houver vírgula ou pausa antes do verbo:
Se passar no vestibular em outra cidade, mudo-me no mesmo instante.
Se não tiver outro jeito, alisto-me nas forças armadas.
Fonte
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/colocacao-pronominal.htm

DEFERIDO

-
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RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR
Venho através deste solicitar revisão do gabarito referente a questão, de língua portuguesa, de número
5,onde consta no gabarito preliminar como resposta correta a letra D, acredito que houve um equivoco
na divulgacão do mesmo pois diante das frases colocadas o correto seria letra E(Próclise,Enclise e
Enclise
Colocação pronominal
De acordo com as autoras Rose Jordão e Clenir Bellezi, a colocação pronominal é a posição que os
pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem.
São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos.
O pronome oblíquo átono pode assumir três posições na oração em relação ao verbo:
1. próclise: pronome antes do verbo
2. ênclise: pronome depois do verbo
3. mesóclise: pronome no meio do verbo
Próclise
A próclise é aplicada antes do verbo quando temos:
• Palavras com sentido negativo:Nada me faz querer sair dessa cama.
Não se trata de nenhuma novidade.
• Advérbios:
Nesta casa se fala alemão.
Naquele dia me falaram que a professora não veio.

• Pronomes relativos:
A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje.
Não vou deixar de estudar os conteúdos que me falaram.
• Pronomes indefinidos:
Quem me disse isso?
Todos se comoveram durante o discurso de despedida.
• Pronomes demonstrativos:

1409

29790

18/02/2020
13:32

5

DEFERIDO

Isso me deixa muito feliz!
Aquilo me incentivou a mudar de atitude!
• Preposição seguida de gerúndio:
Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar.
• Conjunção subordinativa:
Vamos estabelecer critérios, conforme lhe avisaram.
Ênclise
A ênclise é empregada depois do verbo. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes
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oblíquos átonos. A ênclise vai acontecer quando:
• O verbo estiver no imperativo afirmativo:
Amem-se uns aos outros.
Sigam-me e não terão derrotas.
• O verbo iniciar a oração:
Diga-lhe que está tudo bem.
Chamaram-me para ser sócio.
• O verbo estiver no infinitivo impessoal regido da preposição "a":

Naquele instante os dois passaram a odiar-se.
Passaram a cumprimentar-se mutuamente.
• O verbo estiver no gerúndio:
Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada.
Despediu-se, beijando-me a face.
• Houver vírgula ou pausa antes do verbo:
Se passar no vestibular em outra cidade, mudo-me no mesmo instante.
Se não tiver outro jeito, alisto-me nas forças armadas.
Fonte
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/colocacao-pronominal.htm

DEFERIDO

-
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A questão trata sobre colocação pronomial sendo que o gabarito preliminar toma como certo a letra D
que tem a seguinte afirmativa ênclise,; Próclise, Próclise. Onde o uso da ênclise se dá quando o
pronome é colocado depois do verbo o que fica claro na primeira oração que não se trata de uma
ênclise e sim de uma Próclise e as duas orações seguintes se tratam de uma ênclise pois o pronome
está depois do verbo logo a afirmativa correta é a letra E.

1410

1850

18/02/2020
14:07

5

DEFERIDO

Analise das orações e suas respectivas correções:
I- "Ontem me lembrei de sua mãe".
o verbo é lembrar e o pronome que o antecede é o pronome oblíquo átomo me logo se trata de uma
próclise.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracterizando
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

II-"Ontem, lembrei-me de sua mãe".
o verbo é lembrar e o pronome que vem após é o pronome oblíquo átono me logo se trata de uma
ênclise.
III- "[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".
o verbo é suicidar e o pronome que vem após é o pronome oblíquo átono se logo se trata de uma
ênclise.

Anulação da questão por item fora do edital.

1411

11700

18/02/2020
14:30

1

INDEFERIDO

1412

18360

18/02/2020
14:39

5

DEFERIDO

A questão número 01 trata de gênero textual. Ocorre que esse tema não foi relacionado entre os itens
passíveis de cobrança no referido concurso, de acordo com o EDITAL DE ABERTURA DE
INSCRIÇÕES N° 001/2019, de 18 de dezembro de 2019, como se pode observar no assunto da
disciplina de "língua portuguesa", quais foram:"Interpretação de textos, Divisão silábica, Encontros
vocálicos e consonantais, Ortografia e Acentuação gráfica Separação de sílabas, Classificação de
palavras, Flexões, Emprego (substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio,
preposição e conjunção),Análise do período simples (termos essenciais, integrantes e acessórios),
Período composto (orações coordenadas e subordinadas), Semântica".
FUNDAMENTAÇÃO: Observa-se que sequer a exigência genérica sobre "gênero textuais" foi
estabelecida no referido conteúdo programático, tendo sido a banca específica quanto ao que entendia
como estudo necessário para a realização da prova.
Ressalta-se que a inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já que,
como se sabe, na formulação das questões de prova de concurso público,as mesmas vinculam-se às
regras estabelecidas no edital, que é a lei que rege o concurso público.
Em vista do exposto, em sede de recursos à questão, tendo em vista que o conhecimento exigido para
sua resolução não constava do edital de abertura de inscrições do concurso, requer a candidata que a
questão 01 seja "ANULADA".

O gabarito deu como certo a letra D, mas não é! O correto é a letra E! Próclise,ênclesi,ênclesi... Essa é
a ordem certa de acordo com o texto proposto na questão 5.
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Alteração de gabarito da letra D para letra E

1413

1414

11700

19640

18/02/2020
14:44

18/02/2020
14:54

5

1

DEFERIDO

INDEFERIDO

A questão nº 05, pede que assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, a colocação
pronominal das orações, ou seja, quais seriam Próclise, Ênclise e Mesóclise.
No gabarito preliminar, a banca considerou a alternativa correta a letra “D”, no entanto, a alternativa
correta é a letra “E”, pois próclise é o pronome oblíquo colocado antes do verbo; Mesóclise colocado no
meio do verbo e ênclise colocado depois do verbo, ou seja, de acordo com o que solicita o enunciado
(respectivamente), próclise, ênclise e ênclise.
Por tudo que foi exposto, requer a candidata que o gabarito da questão 05 seja alterado da letra “D”
para letra “E”.
Referência Bibliográfica:
BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da LÍNGUA PORTUGUESA para concursos. 7.ed. São Paulo:
Editora método,2015. Pág. 637.

1-Gabarito nao pede gênero textual
2-texto tem características de editorial jornalistico e nao crônica.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracterizando
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1415

19640

18/02/2020
14:59

28

INDEFERIDO

Questão confusa,sabendo q museu dos índios e cinema rio branco ambus se encontram fechados.

INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o cinema SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Recurso Administrativo
Recurso à questão 01
ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR ASSUNTO FORA DO EDITAL

1416

23000

18/02/2020
15:01

1

INDEFERIDO

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, pois o assunto
“gênero textuais” não consta no edital de abertura de inscrições nº 001/2019, de 18 de dezembro de
2019, como se pode observar no assunto da disciplina de "língua portuguesa":
FUNDAMENTAÇÃO: A mencionada questão pergunta sobre “gênero textuais”, exigindo do candidato
conhecimento sobre o assunto. Todavia esse assunto não consta no mencionado edital. Tópico dos
assuntos: "Interpretação de textos, Divisão silábica, Encontros vocálicos e consonantais, Ortografia e
Acentuação gráfica Separação de sílabas, Classificação de palavras, Flexões, Emprego (substantivo,
artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção),Análise do período
simples (termos essenciais, integrantes e acessórios), Período composto (orações coordenadas e
subordinadas), Semântica".
Sendo o edital a lei que rege o certame e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública a
ele, é inaceitável que se mantenha no certame uma questão que cobra assunto não constante no
referido edital.
Por essa razão, requer a candidata em sede de recurso à questão, que a mesma seja ANULADA, pelos
motivos já expostos.
É o que se requer e espera.
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RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR
A questão trata sobre colocação pronomial sendo que o gabarito preliminar toma como certo a letra D
que tem a seguinte afirmativa ênclise,; Próclise, Próclise. Onde o uso da ênclise se dá quando o
pronome é colocado depois do verbo o que fica claro na primeira oração que não se trata de uma
ênclise e sim de uma Próclise e as duas orações seguintes se tratam de uma ênclise pois o pronome
está depois do verbo logo a afirmativa correta é a letra E.

1417

23260

18/02/2020
15:03

5

DEFERIDO

Analise das orações e suas respectivas correções:
I- "Ontem me lembrei de sua mãe".
o verbo é lembrar e o pronome que o antecede é o pronome oblíquo átomo me logo se trata de uma
próclise.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

II-"Ontem, lembrei-me de sua mãe".
o verbo é lembrar e o pronome que vem após é o pronome oblíquo átono me logo se trata de uma
ênclise.
III- "[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".
o verbo é suicidar e o pronome que vem após é o pronome oblíquo átono se logo se trata de uma
ênclise.
Recurso Administrativo
Questão 05
Motivo: Alteração de gabarito, da letra D para E.

1418

23000

18/02/2020
15:14

5

DEFERIDO

1419

7270

18/02/2020
15:24

5

DEFERIDO

1420

1820

18/02/2020
15:36

5

DEFERIDO

A questão nº 05, pede que assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, a colocação
pronominal das orações, ou seja, quais seriam Próclise, Ênclise e Mesóclise.
No gabarito preliminar, a banca considerou a alternativa correta a letra “D”, no entanto, a alternativa
correta é a letra “E”, pois próclise é o pronome oblíquo colocado antes do verbo; Mesóclise colocado no
meio do verbo e ênclise colocado depois do verbo, ou seja, de acordo com o que solicita o enunciado
(respectivamente), próclise, ênclise e ênclise.
Por tudo que foi exposto, requer a candidata que o gabarito da questão 05 seja alterado da letra “D”
para letra “E”.
Referência Bibliográfica:
BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da LÍNGUA PORTUGUESA para concursos. 7.ed. São Paulo:
Editora método,2015. Pág. 637.
Nesta questao houve erro de gabarito. O mesmo indica a alternativa D como correta, porem a correta é
a alternativa E. Peço que examinem e desde ja agradeço.
O gabarito preliminar da referida questão traz como resposta a letra D (Ênclise,Próclise e Próclise),
quando, na verdade, a resposta CORRETA é a LETRA ((E)) - Próclise, Ênclise e Ênclise.
A PRÓCLISE acontece quando o pronome vem ANTES do VERBO.
A ÊNCLISE acontece quando o pronome vem DEPOIS do VERBO.
Portanto, a RESPOSTA CORRETA É A LETRA ((((( E ))).
observações: observe os termos a seguir da referida questão:
"Ontem ME LEMBREI de sua mãe"
"Ontem,LEMBREI-ME de sua mãe"
"[...] quis matara ex-noiva e SUICIDOU-SE em seguida"

1421

12690

18/02/2020
15:38

5

DEFERIDO

Através da analise das orações acima, conclui-se que a colocação pronominal dos termos em destaque
são, respectivamente,
-próclise:pronome antes do verbo (ME lembrei)
-ênclise:pronome depois do verbo (lembrei-ME)
-ênclise:pronome depois do verbo (suicidou-SE)
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1422

7270

18/02/2020
15:39

2

INDEFERID
O

A questão C não está correta, pois ela
pontua que a violência contra a mulher
não é um problema estruturante e nem
social, o que é EXTREMAMENTE
incorreto a questão. Além disso, a
alternativa ainda afirmava que é algo da
esfera privada do sujeitos envolvidos, o
que também torna a alternativa
incorreta, pois a violência contra a
mulher é um problema social e não
individual.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

Acredito que o gabarito preliminar esteja errado na questão 5 porque Próclise é pronome antes do
verbo assim como é exemplificado no item 1: "ontem me lembrei de sua mãe." No item 2 como tem uma
vírgula depois do Advérbio é a Ênclise que deve ser utilizada: "ontem, lembrei-me de sua mãe."
Utiliza-se, de acordo com a Norma Culta, Ênclise no item 3 também: "quis matar a ex-noiva e
suicidou-se em seguida." Sendo, portanto a alternativa E a correta nessa questão e não a D como
consta no gabarito.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

a questão pede para assinalar a alternativa correspondente respectivamente a colocação pronominal
das alternativas:
I - "Ontem me lembrei de sua mãe"
II- "Ontem, lembrei-me de sua mãe"
III- "[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida"
Dessa forma, a I é um caso próclise obedecendo a regra que verbos antecedidos por advérbios ou
expressões adverbiais, exceto quando haja vírgula depois do advérbio, uma vez que dessa forma o
advérbio deixa de atrair o pronome.
A II- é um caso de ênclise visto que há virgula depois do advérbio.
e a III também se configura um caso de ênclise, pois o pronome é colocado depois do verbo.
Assim, fica evidente que a alternativa correta é a LETRA E e não a letra D como traz o gabarito
preliminar.

DEFERIDO

-

INDEFERIDO

Nesta questao a alternativa C tambem está correta pois no texto há referência da vontade do homem
em querer a mulher sob seu dominio em sua esfera privada. Inclusive o texto nao faz referencia ao
ambiente domestico e sim fala varias vezes da relaçao entre noivos.

observações: observe os termos a seguir da referida questão:
"Ontem ME LEMBREI de sua mãe"
"Ontem,LEMBREI-ME de sua mãe"
"[...] quis matara ex-noiva e SUICIDOU-SE em seguida"
1423

12690

18/02/2020
15:39

5

DEFERIDO

Através da analise das orações acima, conclui-se que a colocação pronominal dos termos em destaque
são, respectivamente,
-próclise:pronome antes do verbo (ME lembrei)
-ênclise:pronome depois do verbo (lembrei-ME)
-ênclise:pronome depois do verbo (suicidou-SE)
observações: observe os termos a seguir da referida questão:
"Ontem ME LEMBREI de sua mãe"
"Ontem,LEMBREI-ME de sua mãe"
"[...] quis matara ex-noiva e SUICIDOU-SE em seguida"

1424

12690

18/02/2020
15:40

5

DEFERIDO

Através da analise das orações acima, conclui-se que a colocação pronominal dos termos em destaque
são, respectivamente,
-próclise:pronome antes do verbo (ME lembrei)
-ênclise:pronome depois do verbo (lembrei-ME)
-ênclise:pronome depois do verbo (suicidou-SE)

1425

1426

12210

50230

18/02/2020
16:22

18/02/2020
16:27

5

5
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1427

1428

25590

18/02/2020
16:37

49130

18/02/2020
16:43

17

5

INDEFERIDO

DEFERIDO

A alternativa correta não pode ser a letra b, pois não estão todas corretas. No índice I onde fala de
territorialização está incorreta, pois territorialização do SUS significa organizar os serviços de acordo
com o território, ou seja, conhecer o território da área de abrangência identificando os principais
problemas e delimitando o mesmo e partir de suas necessidades organizar os serviços de saúde
necessário pra aquela comunidade.
O termo apropriação ficou empregado de forma incorreta, o mesmo tem significado, segundo dicionário
Aurélio, apropriação; é a ação ou efeito de tomar algo ou torná-lo de sua propriedade. Sendo assim fica
erradamente empregado pois, as equipes de saúde da família não se tornam donos dos territórios de
atuação apenas, identificam os fatores que determinam e condicionam a saúde dos usuários do sistema
único de saúde.

venho por meio deste recurso,informar que o gabarito preliminar que marca a letra "D" da questao 5 de
portugues de agente endemias como correta está equivocada, sendo a letra "E" a correta.

INDEFERID
O

Todas as alternativas estão corretas.
Quando se fala que territorialização é
processo de apropriação do território
pela ESF, refere-se a uma intimidade do
ACS ao seu território de abrangência é
de fato conhecer o início e o fim de sua
area, conhecer seu problemas, seus
pontos positivos e negativos e os
pontos que devem ser trabalhados de
forma direta e indireta, é conhecer cada
indivíduo tornando-se para eles elo
entre a equipe de saúde. Obviamente
esse termo apropriação não sugere ao
ACS propriedade na área, mas sim
conhecimento profundo e direto. Ainda
segundo GONDIM, 2008 um dos
objetivos da territorialização é
apropiar-se do perfil da área e da
comunidade, portanto o termo
apropriação não está aplicado de forma
incorreta.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

acreditamos na credibilidade da empresa IDM, desde já agradeço,aguardo respostas!
A questão trata sobre colocação pronomial sendo que o gabarito preliminar toma como certo a letra D
que tem a seguinte afirmativa ênclise,; Próclise, Próclise. Onde o uso da ênclise se dá quando o
pronome é colocado depois do verbo o que fica claro na primeira oração que não se trata de uma
ênclise e sim de uma Próclise e as duas orações seguintes se tratam de uma ênclise pois o pronome
está depois do verbo logo a afirmativa correta é a letra E.

1429

470

18/02/2020
17:02

5

DEFERIDO

Analise das orações e suas respectivas correções:
I- "Ontem me lembrei de sua mãe".
o verbo é lembrar e o pronome que o antecede é o pronome oblíquo átomo me logo se trata de uma
próclise.
II-"Ontem, lembrei-me de sua mãe".
o verbo é lembrar e o pronome que vem após é o pronome oblíquo átono me logo se trata de uma
ênclise.
III- "[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".
o verbo é suicidar e o pronome que vem após é o pronome oblíquo átono se logo se trata de uma
ênclise.
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1430

1431

7270

23530

18/02/2020
17:05

18/02/2020
17:26

20

1

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Na questao fala-se de um local que tem contato pela primeira vez com um agente patogenico, nao
sendo possivel, entao, tratar-se de uma epidemia uma vez que a mesma é resultado do aumento
repentino do numero de casos em relaçao ao que ja era esperado pelas autoridades em saude.

SOLICITO NULIDADE DA QUESTÃO, SOB FUNDAMENTO DE ABORDAR CONTEÚDO NÃO
PREVISTO NO EDITAL TENDO EM VISTA QUE ABALA O ASPECTO SUBJETIVO DO CANDIDATO,
POIS SE DEDICOU AS MATÉRIAS PREVISTAS NO EDITAL, GASTANDO TEMPO E VALORES
PECUNIÁRIOS. GRATA DESDE JÁ.

INDEFERID
O

A alternativa A é a alternativa correta.
Segundo o Módulo de Princípios de
Epidemiologia para Controle do
Ministério da Saúde, e segundo ainda o
artigo Epidemia &ndash; conceito, tipos
e doenças encontrado no site
(https://m.suapesquisa.com) define-se
epidemia : Ocorrem quando uma
determinada região entra em contato
pela primeira vez com um agente
patogênico e se desenvolve de forma
rápida fazendo várias vítimas.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1432

23530

18/02/2020
17:28

3

INDEFERIDO

SOLICITO QUE A QUESTÃO SEJA ANULADA SOB FUNDAMENTO DE A ALTERNATIVA "E" DA
QUESTÃO TAMBÉM ESTÁ CORRETA, DEIXANDO ASSIM DUAS OPÇÕES DE MARCAÇÃO NA
QUESTÃO.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Não consigo entender qual a outra
opção correta, assim sendo, vou
explicar o motivo da alternativa E está
correta.
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

1433

37970

18/02/2020
17:29

5

DEFERIDO

Solicito a nulidade da questão por motivos de não conter no edital o assunto colocação pronominal,
sendo assim foge do conteúdo solicitado pela banca.

DEFERIDO

-

1434

23530

18/02/2020
17:30

5

DEFERIDO

SOLICITO NULIDADE DA QUESTÃO, SOB FUNDAMENTO DE ABORDAR CONTEÚDO NÃO
PREVISTO NO EDITAL.COLOCAÇÃO PRONOMINAL NÃO CONSTAVA NO CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DO CONCURSO. AGRADEÇO DESDE JÁ.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezada candidata,
o "assunto" hífen trata-se de ortografia e
portanto está presente no Edital de
conteúdos programáticos.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

1435

1436

23530

5300

18/02/2020
17:32

18/02/2020
17:37

10

5

DEFERIDO PARCIALMENTE

DEFERIDO

SOLICITO QUE A QUESTÃO 10 DO CONCURSO SEJA ANULADA SOB FUNDAMENTO DE O
ASSUNTO ‘’HÍFEN’’ NÃO ESTAVA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISPONIBILIZADO PELA
BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME.

A próclise é obrigatória mediante casos de advérbios que funcionam como fator de atração, assim como
acontece na afirmativa I.
Na afirmativa II, esse fator de atração é quebrado pela presença da virgula, ocorrendo assim uma
ênclise.
E na afirmativa III, ocorre também a presença de uma ênclise, visto que a presença da conjunção "e" é
caso facultativo para próclise.
Portanto, a ordem da solução seria: PRÓCLISE EM I, e ÊNCLISE EM II e II, resultando no GABARITO
E, e não no GABARITO D como é apresentado no preliminar.
REFERÊNCIAS:
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Colocação dos pronomes átonos. In: ___ Nova gramática do
português contemporâneo. 5.ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008, p. 323-332.

Página 21 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: RESOLUTI SERVIÇOS DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR

1437

1438

37970

9930

18/02/2020
17:38

18/02/2020
18:00

10

22

1

INDEFERIDO

1440

9930

18/02/2020
18:08

22

IMPROCEDENTE

5

INDEFERID
O

Completando,
Existem duas respostas corretas, a letra D e a letra É.

INDEFERID
O

Falta fundamentação.

INDEFERIDO

Da questão 22 diz assinale a alternativa correta.
No gabarito preliminar a resposta está como a alternativa D, onde diz " apenas a alternativa ||| é
incorreta.
Então Universalidade, integralidade e a equidade são os três princípios do SUS, e, Universalidade é a
garantia de atenção à saúde a qualquer cidadão.
Pois bem ouve algum engano na correção.

18/02/2020
18:04

18/02/2020
18:16

O assunto cobrado na questão 1 foi referente a "tipologia textual" e tal assunto não estava presente no
edital, sendo assim a referida questão deve ser anulada.

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Solicito a nulidade da questão por motivos de não conter no edital o assunto uso do hífen, sendo assim
foge do conteúdo solicitado pela banca.

38390

38390

INDEFERID
O

Apenas a alternativa III é incorreta. O
SUS não é caracterizado apenas por
atender a atenção primária, ao SUS
cabe desde aos mais complexos
procedimentos, como por exemplo a
doação de órgãos.

DEFERIDO PARCIALMENTE

1439

1441

INDEFERID
O

Prezado candidato,
o "assunto" hífen trata-se de ortografia e
portanto está presente no Edital de
conteúdos programáticos.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

a referida questão pedia a colocação pronominal das orações:
I- "ontem me lembrei da sua mãe"
II- "ontem lembrei-me da sua mãe"
III- "quis matar a ex noiva e suicidou-se em seguida"
A letra apresentada como correta no gabarito preliminar foi a D que dava como classificação "ênclise,
DEFERIDO
próclise, próclise" porém a alternativa correta é a E que dava como classificação "Próclise, Ênclise,
Ênclise", já que na próclise o pronome se posiciona antes do verbo e na ênclise o pronome se posiciona
após o verbo.
por esse motivo o gabarito da questão 5 deve ser alterado de D para E.

-
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1442

1443

1444

49310

49310

49310

18/02/2020
18:48

18/02/2020
19:04

18/02/2020
19:07

3

5

5

INDEFERIDO

A questão apresenta duas respostas corretas e eu marquei a primeira, letra "D". Já o gabarito preliminar
divulgado indicou a letra "E" como sendo a resposta. Bem, a letra "D" diz que a palavra "SELVAGENS"
é um SUBSTANTIVO na oração, e é! Já a letra "E" diz que a palavra "EXCEPCIONALMENTE" é um
ADVÉRBIO, que também está correta a afirmação. Tive uma dúvida ainda no sentido de que a letra "E"
poderia não se tratar de um ADVÉRBIO, por não está no mesmo período do verbo, na oração. A minha
resposta foi a letra "D", assinalei "SELVAGENS" como SUBSTANTIVO, pois não se tem nenhuma
dúvida. Selvagens é um substantivo comum com variação plural. Outra coisa, não existe obrigação
nenhuma de a palavra ser acompanhada de artigo para que seja classificada como substantivo, a
obrigação é do artigo, que para ser um, deve acompanhar um substantivo, caso contrário não é um
artigo, podendo ainda ser preposição ou pronome. Estou enviando um print da página da Academia
Brasileira de Letras, confirmando o assunto, afim de que a questão seja anulada. www.academia.org.br

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

solicito a correção do gabarito da questão referida. A resposta correta é a letra "E". E o gabarito
preliminar saiu letra "D" como sendo a correta. O fato é que a letra "D" está, equivocadamente,
invertendo as colocações pronominais, que são da seguinte forma: PRÓCLISE - ocorre quando o
pronome vem antes do verbo; ÊNCLISE - ocorre quando o pronome vem depois do verbo; e, ainda,
MESÓCLISE - ocorre quando o pronome está no meio do verbo. A questão cita três orações I- ME
LEMBREI; II - LEMBREI-ME; e III - SUICIDOU-SE. Sendo a classificação correta: E) Próclise; ÊNCLISE
e ÊNCLISE. Desde já, muito obrigado. Aguardo a correção.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

solicito a correção do gabarito da questão referida. A resposta correta é a letra "E". E o gabarito
preliminar saiu letra "D" como sendo a correta. O fato é que a letra "D" está, equivocadamente,
invertendo as colocações pronominais, que são da seguinte forma: PRÓCLISE - ocorre quando o
pronome vem antes do verbo; ÊNCLISE - ocorre quando o pronome vem depois do verbo; e, ainda,
MESÓCLISE - ocorre quando o pronome está no meio do verbo. A questão cita três orações, são elas:
I- ME LEMBREI; II - LEMBREI-ME; e III - SUICIDOU-SE. Sendo a classificação correta: E) Próclise;
Ênclise e Ênclise. Desde já, muito obrigado. Aguardo a correção.

DEFERIDO

-
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1445

1446

10500

10500

18/02/2020
19:16

18/02/2020
19:38

1

5

INDEFERIDO

O presente recurso ataca a questão 1 da prova de português, uma vez que se trata de pergunta sobre
gênero textual apresentado.No entanto, o conteúdo programático das provas, constante no edital , não
faz qualquer menção ao assunto "Gêneros textuais", nem tal ponto é subtema de qualquer dos
assuntos trazidos no conteúdo programático. A questão deve, portanto, ser anulada por inobservância
do conteúdo programático integrante no edital do concurso.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

A questão 5, divulga no gabarito preliminar a alternativa D como sendo a correta.Trata-se de colocação
pronominal , onde se pede que se analisem três frases e aponte qual modalidade de colocação
pronominal em cada uma delas. O gabarito apresentado diz se tratar , respectivamente de
ênclise,próclise e próclise, o que está errado, pois conforme Figueiredo, Adriana
Gramática comentada com interpretação de textos para concursos / Adriana Figueiredo. – 5. ed. – São
Paulo :
Saraiva, 2017, a ênclise é fenômeno em que os pronomes oblíquos são colocados após o verbo , o que
não é o caso da afirmativa I em que consta: " Ontem me lembrei da sua mãe". Nesse caso, o pronome
oblíquo "me" antecede o verbo "lembrei" e tal ordem caracteriza próclise, e não ênclise. Na afirmativa
II, onde consta:" Ontem lembrei-me de sua mãe", o pronome oblíquo vem após o verbo e ligado por
hífen o que denota ênclise, e não próclise. Na afirmativa III , em que se lê:...quis matar a ex-noiva e
suicidou-se em seguida, o pronome reflexivo "SE" vem após o verbo conjugado "suicidou", ligado por
hífen, o que caracteriza ênclise. assim, tratam-se respectivamente de Próclise, Ênclise e Ênclise,
conforme consta na alternativa E, e para qual deve ser mudada a resposta..

DEFERIDO

-
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1447

25840

18/02/2020
20:15

1

INDEFERIDO

O presente recurso vai de encontro a questão 1 da prova de Português por se tratar de um enunciado
onde se pergunta sobre gêneros textuais no texto que foi apresentado.
Contudo, no que se refere ao conteúdo programático do referido edital, não consta nenhuma referência
a tal assunto e tampouco se apresenta como subtema ou subclassificação de quaisquer outros
assuntos apresentados.
A questão deve ser anulada por não atender às especificações constantes no conteúdo programático
do presente edital.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

A alternativa A é a correta.
Segundo o Módulo de Princípios de
Epidemiologia para Controle do
Ministério da Saúde, e segundo ainda o
artigo Epidemia &ndash; conceito, tipos
e doenças encontrado no site
(https://m.suapesquisa.com) define-se
epidemia : Ocorrem quando uma
determinada região entra em contato
pela primeira vez com um agente
patogênico e se desenvolve de forma
rápida fazendo várias vítimas.
Na questão não ha porque da dúvida,
em nenhuma alternativa há a opção de
surto, e sim taxa de surto.

A questão se refere a correta colocação pronominal das orações.
Na oração I temos uma próclise, pois o pronome "me" vem antes do verbo "lembrei". (ME LEMBREI).

1448

25550

18/02/2020
20:46

5

DEFERIDO

Na oração II temos uma ênclise, pois o pronome "me" vem depois do verbo "lembrei" (LEMBREI-ME).
Na oração III temos novamente uma ênclise, pois o pronome "se" vem depois do verbo
"suicidou".(SUICIDOU-SE).
Diante do exposto solicito a revisão do gabarito para mudança da alternativa de resposta da letra "D"
para a letra "E", onde apresenta a sequência correta para resposta.

1449

11770

18/02/2020
20:50

20

INDEFERIDO

A questão descreve um surto e não uma epidemia, quando explica "ocorre quando uma doença se
desenvolve NUM local de forma RÁPIDA (fazendo várias vítimas) num CURTO intervalo de tempo",
para ser uma epidemia ela deve acontecer em vários locais, e não exatamente em um curto período de
tempo, pois já não se tem um controle, porque são vários surtos que estão acontecendo, outro ponto
importante é quando cita que "entra em contato pela PRIMEIRA VEZ com um agente patogênico" o
surto é a primeira forma de contato com a doença, para ser considerado epidemia, devem já ter
acontecido vários surtos em locais diferentes de uma comunidade.
Por favor revejam esta questão, pois ela trata de um surto, se o proposito foi tratar de uma epidemia o
texto deveria ser revisado!
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1450

12570

18/02/2020
20:54

1

INDEFERIDO

O presente recurso aponta a questão 1 da prova de português como indo de encontro ao conteúdo
programático exigido no edital 001 a qual pede em seu enunciado a observância acerca de Gêneros
textuais. Por não constar referido tema no conteúdo programático deste edital e nenhuma relação com
os conteúdos por ele apresentados a questão deve ser anulada, tendo em vista que não atende ao que
ora foi especificado no edital em questão..

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

Venho por meio deste recurso, solicitar a correção para esta questão. De acordo o gabarito preliminar a
opção correta é “D”. Mas, está incorreta!
Orações:

1451

3510

18/02/2020
21:12

“Ontem me lembrei de sua mãe”. (O pronome oblíquo ME está antes do verbo conjugado LEMBREI, e,
quando o pronome vem antes do verbo é considerado Próclise).
5

DEFERIDO
“Ontem, Lembrei-me de sua mãe”. (O pronome oblíquo SE vem após o verbo conjugado LEMBREI, e,
quando o pronome vem após o verbo é considerado Ênclise).
“[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida”. (O pronome SE vem após o verbo conjugado
SUICIDOU, e, quando o pronome vem após o verbo é Ênclise).
E analisando as orações a resposta correta é opção “E” – Próclise, Ênclise, Ênclise.

1452

12570

18/02/2020
21:16

5

DEFERIDO

O presente recurso aponta a questão 5 da prova de português como tendo o seu gabarito preliminar a
letra D.
Segundo Figueiredo, Adriana
Gramática comentada com interpretação de textos para concursos / Adriana Figueiredo. – 5. ed. – São
Paulo :
Saraiva, 2017, que discorre acerca de colocação pronominal entre outros assuntos, a Próclise é
caracterizada como a colocação pronominal antecedente ao verbo. Informa também que é considerado
ênclise quando o pronome oblíquo é colocado posposto ao verbo. Isto determina que o que se observa
na afirmativa I: " Ontem me lembrei de sua mãe" ; na afirmativa II: "Ontem, lembrei-me de sua mãe." E
na afirmativa III: ..."quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida" trata-se respectivamente de casos
de Próclise, Ênclise e Ênclise, como se afirma na alternativa E desta questão tendo, portanto, que
obrigatoriamente mudar o gabarito de D para E para atender
ao que foi pedido na questão acima mencionada.

Página 26 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: RESOLUTI SERVIÇOS DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR
Venho por meio deste recurso, solicitar a correção para esta questão. De acordo o gabarito preliminar a
alternativa incorreta é a opção “E”.
Mas a opção “D” também está incorreta, pois:

1453

3510

18/02/2020
21:21

10

DEFERIDO

D- Não se usa o hífen com o adverbio mal quando o segundo elemento começar por consoante, como
por exemplo: malvestido e malsucedido.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezada candidata,
o "assunto" hífen trata-se de ortografia e
portanto está presente no Edital de
conteúdos programáticos.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Solicito que a questão 3 do concurso seja anulada pois a letra E da questão também está correta,
deixando assim a questão com duas opções de resposta.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Segue em anexo solicitação de recurso contra gabarito preliminar.

DEFERIDO

-

De acordo com a regra do uso do hífen, o adverbio “mal”, usa-se o hífen quando o segundo elemento
vem com vogal ou “H” e “L”. E “H” e “L” são consoantes. Mesmo os exemplos sendo corretos com o uso
do hífen a afirmativa está incorreta. Pois tem palavras composta pelo adverbio mal e a segunda
começada por consoantes(H e L) que usa-se SIM o hífen.
Ex.: mal-humorado e mal-lavado.

1454

15020

18/02/2020
21:24

10

DEFERIDO PARCIALMENTE

1455

15020

18/02/2020
21:35

3

INDEFERIDO

1456

15020

18/02/2020
21:52

5

DEFERIDO

Solicito que a questão 10 seja anulada sob fundamento de o assunto "hífen" não estava no conteúdo
programático disponibilizado pela banca organizadora do certame.
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1457

1458

15020

22420

18/02/2020
21:56

18/02/2020
22:02

1

2

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

No gabarito preliminar alternativa que responde a questão é a de letra (A), porém o texto não traz em
nenhum momento a temática da violência domestica, o que o texto traz é uma crônica respaldada no
comportamento masculino do ano de 1915, que se interpretada sobe a ótica da atualidade se encaixaria
em violência contra a mulher, relacionamento abusivo e feminicídio, violência domestica é quanto existe
vida conjugal entre as partes, no texto em momento algum fala de agressão de maridos contra suas
esposas e sim de namoros e noivados. Fazendo a interpretação e a inferência do texto, levando em
consideração sua história e ano em que foi criado, a melhor alternativa que responde o texto seria a
alternativa de letra (C), pois reflete bem a critica ao que o texto faz com relação da mulher ser vista
INDEFERID
como propriedade do homem, sendo que na época não existiam leis que protegessem a mulher, e
O
como a alternativa fala esse tipo de dilema era visto e posto na sociedade como de esfera particular dos
envolvidos, sendo que na grande maioria das vezes esses crimes nem eram levados em consideração,
inclusive se falava na época que essas e outras atitudes eram vistas como limpeza da honra do
homem, que tinha em mente ser um ser soberano diante da mulher. Por isso, peço que revejam a
questão, ou para a alteração do gabarito ou então para sua anulação, visto que a mesma não faz
nenhuma referência a uma reflexão sobe a ótica da atualidade e sim e apenas, sobre o que é correto
afirmar diante da crônica.

Violência doméstica é decorrente da
desigualdade nas relações de poder
entre homens e mulheres, assim como,
a discriminação de gênero ainda
presente tanto na sociedade como na
família. Assim sendo, as violências
narradas pelo autor se configuram
violências no seio social, bem como a
violência doméstica possui diferente
manifestações, as quais podem ser lida
como física, psicológica, feminicidio,
sexual e dentre outras.
Assim sendo, na violência doméstica o
agressor é, geralmente, um membro de
sua própria família, conforme é
apresentado nos diversos exemplos no
texto. Por fim, o femínicidio também
pode e deve ser lido como violência
doméstica.
A questão C não está correta, pois ela
pontua que a violência contra a mulher
não é um problema estruturante e nem
social, o que é EXTREMAMENTE
incorreto a questão. Além disso, a
alternativa ainda afirmava que é algo da
esfera privada do sujeitos envolvidos, o
que também torna a alternativa
incorreta, pois a violência contra a
mulher é um problema social e não
individual.

Segue em anexo solicitação de recurso.
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1459

22420

18/02/2020
22:18

8

INDEFERIDO

1460

5680

18/02/2020
22:28

5

DEFERIDO

1461

48370

18/02/2020
22:31

28

INDEFERIDO

No gabarito preliminar a resposta está na alternativa de letra (A), porém na última frase não se deve
completar com o (por quê) grafado dessa forma separado e com acento, pois esse tipo de porque só se
usa em final de frases de pergunta. O porque que completa a frase de forma correta seria (porquê),
junto e com acento, pois o mesmo é usado como substantivo passando a ideia de motivo ou razão,
oque é justamente posto na frase: "Não vem nem sabe porquê (o motivo ou razão)." Nas outras
alternativas acontecem outros encaixes que estão em parte corretos e em outros incorretos, não
havendo alternativas que responda a questão. Portanto sugiro que a questão seja nula.

INDEFERID
O

Prezado Candidato,
a alternativa apresentada está correta,
pois o por quê, é utilizado diante de
pausa forte e indica&ldquo;por qual
motivo". Assim sendo, ele é utilizado em
perguntas nofim das frases,separado e
com acento circunflexo, podendo ser
usado no fim das frases interrogativas
diretas ou de maneira isolada, bem
como antes de um ponto mantém o
sentido interrogativo ou exclamativo (ou
seja, mesmo que esteja sem a
interrogação, ela adquire um teor
interrogativo). EX: Eu fui admoestado e
não sei o por quê.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Próclise - o pronome é colocado antes do verbo.
Mesóclise - o pronome é colocado no meio do verbo.
Ênclise - o pronome é colocado depois do verbo.
DE ACORDO COM AS REGRAS A RESPOSTA CERTA É LETRA (E)

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o cinema SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

A alternativa considerada como correta,inclui o I item que está incorreta onde diz que cidade de
Arcoverde possuí museu do índio, sendo ainda o principal ponto turístico. os itens corretos seriam III e
IV,essa alternativa não existe para marcação.
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1462

1463

1464

22420

22420

48370

18/02/2020
22:32

18/02/2020
22:42

18/02/2020
22:42

16

28

26

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

No gabarito preliminar a resposta está na alternativa de letra (D), porém o que se pede é a alternativa
Incorreta, o que está escrito na letra D está correto, pois as ações educativas do ACS na comunidade
são exclusivamente de prevenção as doenças. A alternativa que melhor responde a questão seria a de
letra (C), pois ela cita apenas como fatores determinantes da saúde as condições sociais e econômicas,
deixando de lado os fatores de equilibro homeostático e biológicos que também são fatores
determinantes da saúde. Não adianta nada ter condições de vida, social e trabalho bons e ter diabetes
por exemplo, que é uma doença que independe desses fatores e sim de desiquilíbrios homeostáticos.

No gabarito preliminar a resposta está na alternativa de letra (C), porém o que se afirma no item I da
questão está incorreto, pois há muitos anos o Museu do Índio do Nordeste foi desativado, e o Cinema
Rio branco foi fechado e funciona apenas como deposito ou então como auditório par alguns eventos
particulares da prefeitura, não sendo mais esses, polos turísticos da cidade, outra inverdade também é
dizer que Arcoverde é um dos principais acessos ao Parque Nacional do Catimbau, pois o mesmo tem
como principal e unica forma de acesso através do município do Buíque. Sendo assim nenhuma das
alternativas responde a questão e portanto, ela deve ser anulada.

INDEFERID
O

A alternativa é a letra D.
Os Agentes de Endemias não realizam
atividades exclusivas de prevenção de
doenças.
Considerando a Lei n° 11.350 de 05 de
outubro de 2006 do Ministério de Saúde
defino o Agente de Combate a
Endemias como profissional que
desenvolve atividades de vigilância,
prevenção, controle de doenças e
promoção a saúde em conformidade
com as diretrizes do SUS.

INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o cinema SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

A alternativa considerada correta inclui o item I,está incorreta onde diz que a Revolução Pernambucana
de 1817, tem como principal objetivo é tornar o Brasil independente de Portugal,na verdade essa
INDEFERID
revolução está diretamente relacionada com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil em 1808. O item O
correto trata-se apenas do IV.

Prezada candidata,
Existe um equívoco em sua afirmação,
pois o item I da questão 26 apresenta
que a revolta foi de caráter
EMANCIPATÓRIO, o que equivale a
dizer que se configura um movimento
de independência.Além disso, ela
defendia um sistema republicano, o
qual só seria possível pelo seu caráter
separatista. Assim sendo, o movimento
é visto como um motim para a
Independência, não atoa esteve
relacionado contra a vinda da corte
portuguesa para o Brasil.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1465

1466

1467

5680

48370

36850

18/02/2020
22:55

18/02/2020
22:56

19/02/2020
01:24

10

5

1

O advérbio mal, Só se pode usar o hífen para agregar palavras se a segunda iniciar começar com vogal
ou a letra “h”. Exemplos: “mal-afortunado”, “mal-humorado”, “mal-estar”.
DE ACORDO COM ESSA REGRA A RESPOSTA CERTA É LETRA (D).

INDEFERID
O

-

DEFERIDO

-

INDEFERIDO

Excelentíssima Banca Examinadora, venho por meio deste pedir humildemente a análise da primeira
questão da prova, onde temos Gênero Textual, assunto que não foi colocado no Edital 001/2019 e nem
anexado nas retificações posteriores. Dessa forma, senti-me prejudicada ao me deparar com tal
questão. Certa que serei atendida, despeço-me.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO PARCIALMENTE

DEFERIDO

A alternativa considerada correta é letra D, de acordo com as regras de colocação pronominal das
orações apresentada a resposta correta é letra E.
Orações apresentadas:
"ontem me lembrei de sua mãe".(próclise)
"Ontem, lembrei-me de sua mãe".(ênclise)
"[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".(ênclise)
A Colocação Pronominal respeita aos três tipos de posição que os pronomes átonos me, te, o, a, lhe,
nos, vos, os, as, lhes podem ocupar na oração:
Próclise - o pronome é colocado antes do verbo.
Mesóclise - o pronome é colocado no meio do verbo.
Ênclise - o pronome é colocado depois do verbo.

1468

36850

19/02/2020
02:25

5

DEFERIDO

Excelentíssima Banca Examinadora, venho por meio deste pedir humildemente a revisão da alternativa
correta da questão, onde temos a colocação pronominal- nesse caso foi utilizado os pronomes oblíquos
"se" e "me"- junto ao verbo, com a função de substituir o substantivo. A primeira oração traz a Próclise,
pois fez uso do pronome antes do verbo (lembrar). A segunda oração, traz a Ênclise, pois houve uma
pausa antes do verbo sem palavra atrativa. A terceira oração traz Ênclise, pois faz uso da colocação
pronominal após o verbo. Assunto que estudei nas páginas 388 a 393, do livro A Gramática para
concursos de Fernando Pestana. Onde a alternativa "E", traz a seguinte sequencia: Próclise, Ênclise e
Ênclise. Sendo a única a meu ver, como alternativa correta. Grata pela atenção, despeço-me.

1469

3640

19/02/2020
05:40

5

DEFERIDO

A alternativa correta seria a letra E,pois na próclise o pronome se posiciona antes do verbo,ou seja o
pronome ME na frase:Ontem ME lembrei de sua mÂe,encontra-se antes do verbo.Já a Ênclise se
posiciona após o verbo que se encontram nas frases dos incisos II e III.
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Próclise: o pronome se posiciona antes do verbo.
Mesóclise: o pronome se posta ao meio do verbo.
Ênclise: o pronome se coloca após o verbo.

1470

1471

19860

19860

19/02/2020
07:38

19/02/2020
07:53

5

8

DEFERIDO

INDEFERIDO

ontem ME lembrei de sua mãe seria (próclise)
ontem, lembrei-ME de sua mãe seria (ênclise)
quis matar a ex- noiva e suicidou-SE seria (ênclise)
os pronomes em maiúsculo (me antes do verbo e depois do verbo e também se após o verbo)
comprovam por conta das regras que o gabarito preliminar está equivocado em colocar como resposta
a letra D e sim seria a resposta de acordo com a regra a letra E peço a correção desta resposta que o
gabarito preliminar colocou.

Às vezes é uma locução adverbial de tempo, formada com uma palavra feminina (vezes), e significa
ocasionalmente, por vezes. A crase é obrigatória nas locuções adverbiais compostas por palavras
femininas. Por isso, o as recebe acento grave.
a questão trás no gabarito preliminar com resposta a letra A então peço a correção pois a resposta de
acordo com a regra gramatical (Ás vezes e obrigatório a crase), então não seria a assinalada a resposta
de acordo com o gabarito preliminar.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezado Candidato,
Quandonãohá crase, a expressão
resulta da união doartigo feminino no
pluralascom osubstantivo femininono
pluralvezes. Nesse caso, o sentido da
expressãonãoé de tempo, mas,sim,
sinônimo a&ldquo;as
ocasiões&rdquo;,&ldquo;os
momentos&rdquo;.
O exemplo da prova se referia as
ocasiões/momentos em que se ficava
triste.
"eu fico triste todas ______ que você se
despede"
Veja: eu fico triste todas as ocasiões
que você se despede.
Já no que se referequandohá crase, a
expressão gera sentidodetempo. Isso
porque há umalocução adverbial de
tempoque é sinônima a&ldquo;de vez
em quando&rdquo;.
Veja: Eu fico triste todas de vez em
quando que você se despede. (NÃO
COMPLETA A FRASE).
ALÉM DISSO, ATENTE-SE AO
SENTIDO E COM A CRASE FICA COM
O SENTIDO DE TEMPO.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1472

1473

23040

23040

19/02/2020
08:25

19/02/2020
08:26

3

5

INDEFERIDO

DEFERIDO

A Análise morfológica analisa a classe gramatical dos elementos que formam um enunciado linguístico
individualmente, sem que haja ligação entre eles. Diante disto:
Priberam Dicionário, fala para a palavra selvagens que consta na letra: D
Substantivo de dois gêneros
Diz-se do homem ou do povo que vive sem mais noções sociais do que as que o instinto lhe sugere.
Conceito reforçado por Léxico Dicionário de Português:
subst. m+f.
1. pessoa que vive nas selvas: os selvagens da Nova Caledónia
2. (pej) pessoa bruta, grosseira: Ele não tem maneiras. É um selvagem.
Sugiro, portanto, diante de tais argumentos a revisão da referida questão 3)

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Segundo o Dicionário Aurélio:
Próclise: O fenômeno fonético de anteposição duma palavra átona a outra que o não é,
subordinando-se aquela ao acento desta.
Ênclise: Fenômeno pelo qual se incorpora, na pronúncia, um vocábulo átono ao que o precede.
Conceitos reforçados pelo Dicionário Michaelis:
Próclise: Posicionamento do pronome átono antes do verbo, como em: eu lhe contei tudo.
Ênclise: Posposição de pronome pessoal átono ao verbo.
Embasado por tais argumentos peço respeitosamente a banca a revisão da referida questão,
procedendo com a alteração do gabarito para a letra: E)

DEFERIDO

-
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1474

1475

1476

23040

23040

26500

19/02/2020
08:28

19/02/2020
08:31

19/02/2020
08:39

8

10

10

INDEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO PARCIALMENTE

Observando-se as seguintes frases na questão, verificou-se que:
- Forma errada (gabarito preliminar)
“Se o professor propuser”.
“Não vem nem sabe por quê”.
- Forma correta (revisão)
“Se o professor propusesse”. (conjugação do verbo propor no pretérito imperfeito do subjuntivo: se ele
propusesse)
“Não vem nem sabe porquê”.
(porquê - é substantivo e tem significado de “motivo”, “razão”)
Embasado por tais argumentos peço respeitosamente a banca a revisão da referida questão,
procedendo com a anulação da questão, pois tal alternativa correta não consta nas opções oferecidas.

INDEFERID
O

Prezada candidata,
&ldquo;Se ele propuser...&rdquo;, pois,
quando se iniciar oração por
&ldquo;se&rdquo; ou por
&ldquo;quando&rdquo;, focalizando a
ação num futuro hipotético, o verbo
estará conjugado no tempo denominado
de futuro do subjuntivo. Na forma do
Futuro do subjuntivo temos: se o
professor propuser.
Já no que tange ao uso do porques, a
alternativa apresentada está correta,
pois o por quê, é utilizado diante de
pausa forte e indica&ldquo;por qual
motivo". Assim sendo, ele é utilizado em
perguntas nofim das frases, separado e
com acento circunflexo, podendo ser
usado no fim das frases interrogativas
diretas ou de maneira isolada, bem
como antes de um ponto mantém o
sentido interrogativo ou exclamativo (ou
seja, mesmo que esteja sem a
interrogação, ela adquire um teor
interrogativo). EX: Eu fui admoestado e
não sei o por quê.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

O equivoco encontra-se na letra d), onde fala-se:
d) Não se usa o hífen com o advérbio mal quando o segundo elemento começar por consoante, como
por exemplo...
- Porém a gramática afirma o seguinte:
É caso de se usar o hífen:
Diante do advérbio “mal”, quando a segunda palavra começar por vogal ou “h”, o hífen está presente.
Exemplo: mal-humorado
A letra “H” é uma consoante e esta é exceção à regra descrita no item d), tornando-a, portanto,
incorreta também, além da letra e)
Embasado por tais argumentos peço respeitosamente a banca a revisão da referida questão,
procedendo com a anulação da questão, pois existem dois itens incorretos d) e e).

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezada candidata,
o "assunto" hífen trata-se de ortografia e
portanto está presente no Edital de
conteúdos programáticos.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Ilmo. Sr.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
Questão: 10
N.º de Inscrição: 26500
Andrea dos Santos Cordeiro, brasileira, casada, portadora do R.G. sob o nº 8.277.470 SDS/PE, CPF
088.402.824-08, residente na Fazenda Tamboril, 15 Metros, zona rural do ARCOVERDE/PE., inscrita
no CONCURSO PÚBLICO nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Arcoverde, para o cargo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (inscrição nº 26500), vem a presença de Vossa Senhoria, recorrer do
GABARITO PRELIMINAR divulgado por esta Comissão, no último dia 17/02/2020, conforme prazo
legal, pelos motivos abaixo justificado:
QUESTÃO 10: SOLICITO QUE A QUESTÃO Nº 10 DO CONCURSO SEJA ANULADA, POR COBRAR
UM ASSUNTO QUE NÃO CONSTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, POIS O MESMO NÃO
ESPECIFICAVA O ASSUNTO ‘’HÍFEN’’, E O EDITAL É A LEI QUE REGE O CONCURSO PÚBLICO.
Arcoverde-PE 19 de fevereiro de 2020.
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1477

26500

19/02/2020
08:59

5

DEFERIDO

ILMO. SR.PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
N.º de Inscrição: 26500
Recurso à questão 05
ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR ASSUNTO FORA DO EDITAL
Andrea dos Santos Cordeiro, brasileira, casada, portadora do R.G. sob o nº 8.277.470 SDS/PE, CPF
088.402.824-08, residente na Fazenda Tamboril, 15 Metros, zona rural do ARCOVERDE/PE., inscrita
no CONCURSO PÚBLICO nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Arcoverde, para o cargo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (inscrição nº 26500), vem a presença de Vossa Senhoria, recorrer do
GABARITO PRELIMINAR divulgado por esta Comissão, no último dia 17/02/2020, conforme prazo
legal, pelos motivos abaixo justificado: A questão nº 05 objeto deste recurso deve ser anulada, pois o
assunto “colocação pronominal” não consta no conteúdo programático do mencionado edital de
abertura de inscrições, exigindo do candidato conhecimento sobre o assunto, constando os seguintes
tópicos: "Interpretação de textos, Divisão silábica, Encontros vocálicos e consonantais, Ortografia e
Acentuação gráfica Separação de sílabas, Classificação de palavras, Flexões, Emprego (substantivo,
artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção),Análise do período
simples (termos essenciais, integrantes e acessórios), Período composto (orações coordenadas e
subordinadas), Semântica". Sendo o edital a lei que rege o certame e vincula tanto os candidatos
quanto a Administração Pública a ele, é inaceitável que se mantenha no certame uma questão que
cobra assunto não constante no referido edital.
Por essa razão, requer a candidata em sede de recurso à questão, que a mesma seja ANULADA, pelos
motivos já expostos.
É o que se requer e espera.
Arcoverde/PE., 19 de fevereiro de 2020.

1478

19330

19/02/2020
09:01

5

DEFERIDO

Nesta questão a correta é a letra E, sendo que no gabarito preliminar foi colocada a letra D - Ênclise,
próclise e próclise.
Pois "me lembrei" é um caso de próclise."lembrei-me" e "suicidou-se" são casos próprios de Ênclise.
Logo são letra E - próclise, ênclise e ênclise.

DEFERIDO

-

DEFERIDO

Esta questão pede para assinala a alternativa incorreta, que no gabarito preliminar foi dada com letra E.
Porém, a letra D também está incoerente, logo incorreta:
d) Não se usa o hífen com o "advérbio" mal quando o segundo elemento começar por consoante, como
por exemplo: malvestido e malsucedido.
Advérbio não junta-se com a palavra seguinte, apenas se vier empregado como um adjetivo. E ali está
descrito como ADVÉRBIO, logo perde a coerência com os exemplos que vem a seguir, pois malvestido
e malsucedido são ADJETIVOS. Não há clareza no enunciado, não há coerência entre a afirmação e os
exemplos.

DEFERIDO

-

1479

19330

19/02/2020
09:12

10

DEFERIDO

-
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INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o cinema SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

O item IV da questão 28 de Conhecimentos Gerais induz os candidatos ao erro, pois tal item não foi
detalhado de modo adequado em sua elaboração. Ficou implícito a palavra-chave do item.

1480

15310

19/02/2020
09:17

28

INDEFERIDO

O item IV traz: "Possui, dentre outros, os seguintes versos:..." . O que possui os seguintes versos?
Percebe-se que se trata do hino de Arcoverde, mas nenhum candidato, quando submetido à prova de
concurso, não deve fazer adivinhações do que pode ou não tratar a questão.
Portanto, solicito à Banca a ANULAÇÃO do item IV e, consequentemente, a ANULAÇÃO DA
QUESTÃO 28 DE CONHECIMENTOS GERAIS.

1481

26500

19/02/2020
09:17

3

INDEFERIDO

ILMO. SR.PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
N.º de Inscrição: 26500
Recurso à questão 03
NULIDADE DA QUESTÃO POR A QUESTÃO APRESENTAR DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS
Andrea dos Santos Cordeiro, brasileira, casada, portadora do R.G. sob o nº 8.277.470 SDS/PE, CPF
088.402.824-08, residente na Fazenda Tamboril, 15 Metros, zona rural do ARCOVERDE/PE., inscrita
no CONCURSO PÚBLICO nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Arcoverde, para o cargo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (inscrição nº 26500), vem a presença de Vossa Senhoria, recorrer do
GABARITO PRELIMINAR divulgado por esta Comissão, no último dia 17/02/2020, conforme prazo
legal, pelos motivos abaixo justificado:
Requeiro a nulidade da questão nº 03, pois a mesma apresenta duas alternativas corretas, letras D e E,
onde a letra D, pois no contexto apresentado a palavra “selvagens” é substantivo e na letra E, a palavra
em destaque “excepcionalmente” é advérbio, existindo assim, duas alternativas corretas na citada
questão, quando o enunciado que questão, se referia a apenas uma alternativa correta, motivo pelo
qual, solicito que a questão seja ANULADA.
Desde já, agradeço.
Arcoverde, 19 de fevereiro de 2020.
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INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o cinema SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezada candidata,
Existe um equívoco em sua afirmação,
pois o item I da questão 26 apresenta
que a revolta foi de caráter
EMANCIPATÓRIO, o que equivale a
dizer que se configura um movimento
de independência.Além disso, ela
defendia um sistema republicano, o
qual só seria possível pelo seu caráter
separatista e/ou emancipatório. Assim
sendo, o movimento é visto como um
motim para a Independência, não atoa
esteve relacionado contra a vinda da
corte portuguesa para o Brasil. Nesse
sentido, entende-se que separatista
pode ser lido como emancipatório.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

O item IV da questão 28 de Conhecimentos Gerais induz os candidatos ao erro, pois tal item não foi
detalhado de modo adequado em sua elaboração. Ficou implícito a palavra-chave do item.

1482

15310

19/02/2020
09:19

28

INDEFERIDO

O item IV traz: "Possui, dentre outros, os seguintes versos:..." . O que possui os seguintes versos?
Percebe-se que se trata do hino de Arcoverde, mas nenhum candidato, quando submetido à prova de
concurso, não deve fazer adivinhações do que pode ou não tratar a questão.
Portanto, solicito à Banca a ANULAÇÃO do item IV e, consequentemente, a ANULAÇÃO DA
QUESTÃO 28 DE CONHECIMENTOS GERAIS.

1483

44860

19/02/2020
09:35

5

DEFERIDO

O gabarito correto da questão de número 5 de Língua Portuguesa da prova de Agente de Endemias, ao
meu ver, é a letra "E", e NÃO a letra "D" como está constando no gabarito preliminar. Pois próclise é
quando o pronome é colocado antes do verbo e, ênclise quando o pronome é colocado depois do
verbo.

A Banca considerou no seu gabarito preliminar a alternativa correta letra (B) julgando os itens "I e IV"
como verdadeiros. Saiba então que essa afirmação está incorreta, porque há um erro no item "I", onde
ressalta "[...] a Revolução Pernambucana de 1817, é de caráter EMANCIPACIONISTA[...]". No entanto
consta no Acervo Digital da Biblioteca Nacional e nos sites do Brasil Escola e Mundo Educação que o
caráter da Revolução Pernambucana de 1817 é SEPARATISTA e REPUBLICANO. Portanto o único
item correto é o "IV", considerando assim que a única alternativa correta seria a letra(D).
1484

21250

19/02/2020
10:31

26

INDEFERIDO

Biblioteca Nacional:
https://www.bn.gov.br/acontece/exposicoes/2017/05/biblioteca-nacional-exibe-mostra-sobre-revolucao
Brasil Escola: https://brasilescola.uol.com.br/videos/revolucao-pernambucana-1817.htm
Mundo Educação:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/a-revolucao-pernambucana.htm
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1485

1486

8640

8640

19/02/2020
10:50

19/02/2020
10:59

1

3

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Deveria ter colocado o tipo de crônica, existem vários tipos de crônicas: jornalística,editorial,
argumentativa, entre outras..

Tem duas opções corretas, letra D e letra E. Porque seselvagens também é substantivo.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1487

1488

8630

21250

19/02/2020
11:25

19/02/2020
11:46

1

5

INDEFERIDO

Questão confusa,pois existem vários tipos de crónica, e para o total esclarecimento dos candidatos
deveriam ter sifo especificadas nas alternativas.Ex:Crónica jornalística, Crónica narrativa.Isso mostra a
falta de experiência da banca nesse tipo de questão e concurso.

INDEFERID
O

Prezado Candidato,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

A Banca considerou no seu gabarito preliminar a alternativa correta letra (D), onde consta as seguintes
afirmações: I- Ênclise, II- Próclise e III- Próclise. Entretanto, o conceito de ênclise é: "o pronome é
colocado depois do verbo",o de Próclise é: "o pronome é colocado antes do verbo". Estando assim
incorreta a alternativa, pois o item I- "ONTEM ME LEMBREI DE SUA MÃE" é próclise, pois o pronome
"me" está antes do verbo "lembrei", e os itens II e III, lembrei-me e suicidou-se respectivamente, são
ÊNCLISE, pois está depois do verbo.
Sendo assim a única alternativa correta seria a letra (E)

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

Olá, sobre a questão 5 da prova de português. A alternativa correta seria a alternativa E, não a D como
informa o gabarito preliminar.
I- "ontem ME lembrei da sua mãe." Aqui, temos um caso de próclise.

1489

5160

19/02/2020
12:24

5

DEFERIDO

II- "Ontem, lembrei-ME de sua mãe" Aqui temos uma ênclise.
III- "[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-SE em seguida." Aqui, temos outra ênclise.
Alternativas:
D) Ênclise; Próclise e Próclise.
E) Próclise; Énclise e Ênclise.

1490

21410

19/02/2020
12:24

5

DEFERIDO

Peço a alteração da alternativa correta para a letra É. É que primeiro caso ocorreu um próclise. No
segundo caso ocorre uma ênclise. E no terceiro caso ocorre uma ênclise.
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A questão pede para assinalar a alternativa correspondente, respectivamente, a colocação pronominal
das alternativas:
I- "Ontem me lembrei de sua mãe".
II- "Ontem, lembrei-me de sua mãe".
III"[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".

1491

18540

19/02/2020
15:16

5

DEFERIDO

Assim sendo, a I é um caso de próclise, uma vez que obedece a regra que verbos antecedidos por
advérbios ou expressões adverbiais prevalecerá a próclise, exceto quando haja vírgula depois do
advérbio, visto que dessa forma o advérbio deixa de atrair o pronome;

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezado Candidato,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

A II trata-se de um caso de ênclise, tendo em vista que há vírgula depois do advérbio;
A III também se configura um caso de ênclise, pois o pronome é colocado depois do verbo.
Portanto, fica claro que a alternativa correta é a letra E e não a letra D como mostra o gabarito
preliminar.

1492

40100

19/02/2020
15:55

1

INDEFERIDO

O presente recurso traz a questão 1 da prova de português como em desacordo com o que foi
solicitado no edital de nº 001/2019 em seu anexo que trata do conteúdo programático.
O conteúdo supra citado não faz qualquer menção ou referência a Gêneros Textuais e sequer
correlaciona este tópico a outro assunto constante no edital.
Assim sendo, a questão 1, onde se pede que seja identificado o Gênero textual no texto apresentado,
deve ser anulada por não corresponder ao que foi pedido no conteúdo programático do edital do
certame em questão.
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1493

3600

19/02/2020
15:59

28

INDEFERIDO

INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o museu SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Questão 1 (Assunto não estava incluso no cronograma de estudo)

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Questão está com gabarito errado (sendo a resposta correta a letra E)

DEFERIDO

-

Venho por meio deste recurso, solicitar a correção para esta questão.
De acordo o gabarito preliminar a opção correta é “C”. Mas, está incorreta!
Pois em Arcoverde não tem Museu do Índio do Nordeste, já teve, mas tem mais 8 anos que o Museu
fechou.
Não está Listado como pontos turísticos de Arcoverde (podendo ser confirmado pelo site:
http://www.arcoverde.pe.gov.br/pag/turismo) e entrando em contato com a Secretaria de Turismo e
Eventos de Arcoverde, pelo telefone: (87) 38213502 e solicitar as informações. Informações essas que
já confirmei junto à secretária e confirmei com o diretor de turismo, que coordenou o desmonte do
acervo.
E no endereço atualmente funciona a Biblioteca Municipal de Arcoverde.
E a questão fica sem opção para ser considerada correta.

1494

10510

19/02/2020
16:04

1

INDEFERIDO

1495

10510

19/02/2020
16:05

5

DEFERIDO
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Questão fala no primeiro paragrafo que o museu do índio do nordeste é um dos pontos turísticos da
cidade de Arcoverde, sendo que o mesmo poucas pessoas da cidade tem conhecimento. teria varias
outras opções de pontos turísticos que poderiam ter sido citados e que estão ativos, contrario deste.

INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o museu SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

IMPROCEDENTE

De acordo com EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2019 do município de Arcoverde, Pernambuco,
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, não consta o assunto: COLOCAÇÃO PRONOMINAL;
portanto, torna a questão 5 de Língua portuguesa NULA.

INDEFERID
O

-

5

IMPROCEDENTE

De acordo com EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2019 do município de Arcoverde, Pernambuco,
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, não consta o assunto: COLOCAÇÃO PRONOMINAL;
portanto, torna a questão 5 de Língua portuguesa NULA.

INDEFERID
O

-

5

DEFERIDO

Questão está com gabarito incorreto (resposta correta seria letra E)

DEFERIDO

-

1496

10510

19/02/2020
16:08

28

INDEFERIDO

1497

3780

19/02/2020
16:10

5

1498

3780

19/02/2020
16:10

1499

16020

19/02/2020
16:10
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1500

1501

16020

33860

19/02/2020
16:11

19/02/2020
16:20

28

1

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Questão fala no primeiro paragrafo que o museu do índio do nordeste é um dos pontos turísticos da
cidade de Arcoverde, sendo que o mesmo poucas pessoas da cidade tem conhecimento. teria varias
outras opções de pontos turísticos que poderiam ter sido citados e que estão ativos, contrario deste.

Acredito que no edital além de não ser cobrado o assunto a resposta não qual o gabarito diz ser não
parece ser a real resposta.

INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o museu SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1502

40100

19/02/2020
16:23

5

DEFERIDO

A questão 5 da prova de português traz como gabarito preliminar a letra e. Sabendo-se que na questão
citada que se trata de colocação pronominal, a ocorrência do pronome oblíquo antes do verbo
denomina-se próclise e ocorrência do pronome oblíquo posposto ao verbo denomina-se ênclise como
afirma Figueiredo, Adriana
Gramática comentada com interpretação de textos para concursos / Adriana Figueiredo. – 5. ed. – São
Paulo :
Saraiva, 2017.
1. Português - Concursos 2. Português - Exames, questões etc. 3. Português - Gramática 4. Português DEFERIDO
Gramática
(Vestibular) 5. Português - Gramática - Estudo e ensino 6. Textos - Interpretação I. Título.
16-1492 CDU 469.5, tal gabarito encontra-se com erro.
A afirmativa I onde se lê: "Ontem me lembrei de sua mãe", a afirmativa II onde se lê: Ontem, lembrei-me
de sua mãe e a afirmativa III onde se lê: "...quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida",
caracterizam próclise, ênclise e ênclise respectivamente como apresentado na alternativa e.
Mediante os argumentos apresentados, o documento em anexo a este recurso e a veracidade do que
se apresenta, faz-se necessário a mudança de gabarito da letra D para a letra E.

1503

33860

19/02/2020
16:24

5

DEFERIDO

O gabarito está com a resposta incorreta

1504

1505

33860

48740

19/02/2020
16:26

19/02/2020
16:29

28

5

INDEFERIDO

DEFERIDO

A questão em si diz que o museu do índio é um ponto turístico da cidade, porém não julgo como sendo
um ponto turístico algo que quase não é conhecido pela população da cidade.

Boa tarde, gostaria que verificassem a questão 5 de Português da prova de Agente comunitário de
saúde, pois o gabarito foi dado como letra D e a resposta certa é letra E.
Explicação: no item I- próclise, pois o pronome vem antes do verbo;
II- ênclise, pois o pronome vem depois do verbo;
III- ênclise, o pronome vem depois do verbo.
Então a resposta seria letra E: Próclise, ênclise e ênclise.

-

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o museu SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

Aguardo o ajuste no gabarito final. Obrigado.
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De acordo com a Ortografia Oficial de 2016, o uso do hífen, quanto ao advérbio "mal", usa-se o hífen
quando a segunda palavra vem com vogal ou as consoantes "h" e "l". Na questão 10 a letra "d",
também está incorreta, pois ñ deixa claro que exceto estas consoantes "h" e "l" ñ aglutinam com o
advérbio "mal"; portanto, a questão 10 possui duas resposta ocasionando a ANULAÇÃO desta questão.

DEFERIDO

-

No Anexo I Conteúdo Programático do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
ARCOVERDE/PE,não há o conteúdo Colocação PRONOMINAL, assim sendo, uma questão NULA,
pois não confere com o EDITAL do Concurso.

INDEFERID
O

-

DEFERIDO

No Acordo Ortográfico o uso do hífen para o advérbio "mal" se dará por meio do segundo elemento,
quando este vir com vogal ou as consoantes "h" e "l". Já na questão a letra "d" também está incorreta.
Ela não deixa claro quais consoantes podem-se unir, e principalmente não excluí as consoantes "h" e
"l".

DEFERIDO

-

DEFERIDO

No Acordo Ortográfico o uso do hífen para o advérbio "mal" se dará por meio do segundo elemento,
quando este vir com vogal ou as consoantes "h" e "l". Já na questão a letra "d" também está incorreta,
tornando NULA. Ela não deixa claro quais consoantes podem-se unir, e principalmente não excluí as
consoantes "h" e "l".

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

A única alternativa que não contempla
as atividades dos Agentes de Endemias
no que diz respeito ao combate da
dengue é a alternativa C.
A alternativa A está correta.
Não cabe apenas aos mesmos o
trabalho taxativo de localização de
áreas suspeitas, cabe ainda aos
Agentes de Endemias o papel de
agente multiplicador e responsável pelo
seu território de abrangência, portante
orientara e encaminhar o indivíduo a
sua determinada UBS para tratamento
do caso bem como orientar para que
faça sua notificação é sim um papel dos
Agentes de Endemias.
O trabalho entre agentes comunitários
de saúde e agentes de endemias
funciona verdadeiramente como uma
parceria, se um elo se rompe não se
consegue êxito total.

1506

3780

19/02/2020
16:32

10

DEFERIDO

1507

3880

19/02/2020
16:39

5

INDEFERIDO

1508

3880

19/02/2020
16:46

10

1509

3880

19/02/2020
16:48

10

1510

21410

19/02/2020
16:55

19

INDEFERIDO

Peço a alteração da resposta da letra C para A..pois na questão perde uma resposta que não seja
atribuição do agente de endemias. E no caso na letra A é essa.onde se tem uma atribuição do agente
de saúde e não do agente de endemias. Se a banca considerar as duas respostas como certas.. Peço
que considere as duas como corretas na resposta da questão ou a anulação da questão.
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1511

1512

10500

29490

19/02/2020
17:04

19/02/2020
19:51

3

3

INDEFERIDO

INDEFERIDO

O presente recurso ataca a questão 3 de português, trazendo que a palavra "selvagens" a depender de
como é usada na oração, ela pode desempenhar função morfológica
de substantivo ou adjetivo.
Substantivos são palavras que designam seres e é a classe de lexema que se caracteriza por significar
(...) substâncias e (...) objetos mentalmente apreendidos sejam qualidades, estados, processos.
CEGALLA, Domingos P. Novíssima gram[atica da língua portuguesa. 48ª edição ed. Companhia
Nacional, 2008.
Esta classe morfológica está visivelmente presente na alternativa D desta prova. Segundo o dicionário
ON LINE da língua portuguesa, a palavra " pode ser classificada como adjetivo ou substantivo. Para
ser adjetivo é preciso atribuir uma qualidade a um ser, o que não ocorre onde se lê: só entre
selvagens" deve ter existido" mencionado na letra D. assim sendo, a questão apresenta duas
alternativas verdadeiras: D e E , tendo, portanto, que ser anulada..

Solicito recurso para questão de número 3, de língua portuguesa, uma vez que a palavra "selvagens"
na acertiva D apresenta função de substantivo e não de adjetivo, observando o contexto percebe-se
que a palavra não se refere a qualidade ou característica de nenhum ser. Quando dito "só entre
selvagens deve ter existido" refere-se ao significado literal, apresentando assim a função de
substantivo.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

O gabarito da questão 5 do cargo de Agente de Combate às Endemias está errado. O correto é letra E
e não a letra D, porque se trata de uma sequência óbvia e clara cabendo nesse caso uma simples
retificação de resposta, tendo em vista que não há motivo para anulação. A sequência correta é:
. Próclise (colocação pronominal antes do verbo);
. Ênclise (colocação pronominal após o verbo);
. Ênclise (da mesma forma da anterior).
Por isso solicito a alteração do gabarito, porque é o mais sensato nesse caso.
1513

4880

19/02/2020
19:55

5

DEFERIDO

Fonte da pesquisa: Gramática de Adriana Fiqueiredo, 4° edição,pag-151:
Próclise: quando o pronome átono aparece antes do verbo.
Ex.: Eu o ajudei naquela difícil tarefa.
Mesóclise: quando o pronome átono aparece no meio do verbo.
Ex.: Ajudá-lo-ei naquela difícil tarefa.
Ênclise: quando o pronome átono aparece após o verbo.
Ex.: Ajudei-o naquela difícil tarefa.
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1514

1515

1516

1517

29490

3880

3880

25370

19/02/2020
20:00

19/02/2020
20:19

19/02/2020
20:21

19/02/2020
21:06

19

22

22

1

INDEFERIDO

Solicito recurso para questão de número 19, visto que todas as acertivas contemplam atribuições do
agente de combate a endemias, visto que esses profissionais determinam o levantamento e o
reconhecimento de locais de água parada e atuam junto com a vigilância para proibir a existência dos
mesmos.

INDEFERID
O

A alternativa C está incorreta.
Não cabe aos agentes de Endemias
PROIBIR A EXISTÊNCIA DE LOCAIS
COM ÁGUA PARADA, é papel dos
Agentes de Endemias, detectar esses
locais e agir nos mesmos orientando a
população de forma a quem se sintam
sensibilizados e que o proprietário
venham eliminar esses locais.

INDEFERIDO

Na questão o inciso II está, também, correto. Com isso a questão não tem alternativa com os incisos II e INDEFERID
IV com corretos ou I e III como corretos. Portanto, deve ser ANULADA.
O

A alternativa D é a correta.
Apenas a alternativa III é incorreta. O
SUS não é caracterizado apenas por
atender a atenção primária, ao SUS
cabe desde aos mais complexos
procedimentos, como por exemplo a
doação de órgãos.

INDEFERIDO

Na questão o inciso II está, também, correto, pois a Universalidade significa que o SUS deve atender a
todos por meio de sua estrutura e serviços, sem distinção ou restrições,oferecendo toda a atenção
necessária, sem custo. Com isso a questão não tem alternativa com os incisos II e IV com corretos ou I
e III como corretos. Portanto, deve ser ANULADA.

INDEFERID
O

Apenas a alternativa III é incorreta. O
SUS não é caracterizado apenas por
atender a atenção primária, ao SUS
cabe desde aos mais complexos
procedimentos, como por exemplo a
doação de órgãos.
Demais alternativas estão corretas.

INDEFERIDO

A questão de número 05 onde pede para assinalar a alternativa que corresponde a colocação
pronominal respectivamente das seguintes frases :
"Ontem me lembrei de sua mãe"
"Ontem lembrei-me de sua mãe"
"Quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".
Foi dada a alternativa letra (d) como correta acontecendo desta forma um equívoco,pois a alternativa
correta se encontrar na letra (e).pois analisando as alternativas vê-se que ha a ocorrência de próclise
(pronome antes do verbo(me lembrei); ênclise (lembrei-me pronome depois do verbo)e ênclise
novamente (suicidou-se, pronome depois do verbo ).pois esta razão a alternativa (d) não pode ser dada
como correta.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A alternativa já foi revista
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

O gabarito da questão 5 do cargo de Agente de Combate às Endemias está errado. O correto é letra E
e não a letra D, porque se trata de uma sequência óbvia e clara cabendo nesse caso uma simples
retificação de resposta, tendo em vista que não há motivo para anulação. A sequência correta é:
. Próclise (colocação pronominal antes do verbo);
. Ênclise (colocação pronominal após o verbo);
. Ênclise (da mesma forma da anterior).
Por isso solicito a alteração do gabarito, porque é o mais sensato nesse caso.
1518

5470

19/02/2020
21:40

5

DEFERIDO

Fonte da pesquisa: Gramática de Adriana Fiqueiredo, 4° edição,pag-151:
Próclise: quando o pronome átono aparece antes do verbo.
Ex.: Eu o ajudei naquela difícil tarefa.
Mesóclise: quando o pronome átono aparece no meio do verbo.
Ex.: Ajudá-lo-ei naquela difícil tarefa.
Ênclise: quando o pronome átono aparece após o verbo.
Ex.: Ajudei-o naquela difícil tarefa.
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1519

1520

22460

15020

19/02/2020
21:42

19/02/2020
22:04

23

26

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Esta questão pede a alternativa incorreta e afirma a alternativa D como gabarito.
Mas segundo o ministério da saúde uma das estratégias para erradicação das doenças transmissíveis
são as ações educativas, ou seja quanto mais instruir a população em relação as doenças
transmissíveis, mais haverá melhoria na qualidade de vida.
Portanto, não há alternativa incorreta nesta questão, dessa forma fica sem gabarito que correspoda o
enunciado da mesma.
Pelo exposto apresentado venho interpor esse recurso para que seja anulada a devida questão.

INDEFERID
O

Solicito anulação ou retificação tendo em vista que a questão está escrita de forma errada e a
INDEFERID
alternativa correta é a letra D, pois o referido museu do índio do nordeste foi destituido na última gestão. O

A alternativa D é a única alternativa D.
Nenhuma ação é capaz de propiciar a
erradicação de doenças, as atividades
educativas conseguem minimizar, a
promoção a saúde causa impacto na
propagação das doenças, mas não
consegue causar sua erradicação.
Prezada Candidata,
A sua justificativa apresentou um
equívoco, pois a questão 26 não se
aborda sobre o museu do Indio, apesar
de que preciso te sinalizar que mesmo
que "destituido", o mesmo continua vivo
na memória social e nos aspectos
culturais da cidade. A questão 26 se
reporta ao estado de Pernambuco, o
qual tem os itens I E IV como correto,
pois
apresenta que a revolta foi de caráter
EMANCIPATÓRIO, o que equivale a
dizer que se configura um movimento
de independência.Além disso, ela
defendia um sistema republicano, o
qual só seria possível pelo seu caráter
separatista. Assim sendo, o movimento
é visto como um motim para a
Independência, não atoa esteve
relacionado contra a vinda da corte
portuguesa para o Brasil.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1521

1522

23580

46860

19/02/2020
22:58

19/02/2020
23:00

1

5

INDEFERIDO

DEFERIDO PARCIALMENTE

O enunciado da questão 1 da prova de Português pede que se marque a alternativa que corresponde
ao gênero textual apresentado no texto. Isso vai de encontro ao que foi especificado no edital da prova,
já que não consta este assunto no conteúdo programático do referido edital. Tal ação, ou seja, a
ausência do assunto no edital do certame implica em anulação da questão supra referida.

Prezados organizadores, com uma avaliação minuciosa, entendo que há equívoco no gabarito da
questão 5° na prova para agente de Endemias ,onde a questão pede o seguinte:
5°"Considere as orações abaixo:
I- "ontem me lembrei de sua mãe"
II- " ontem lembrei-me de sua mãe
III-" [...] Quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".
Assinale a alternativa que corresponde respectivamente,a colocação pronominal das orações acima.
a) Ênclise ,Próclise e Mesóclise
b) Ênclise , Mesóclise e Mesóclise
c) Próclise - Mesóclise e Ênclise
d) Ênclise, Próclise e Próclise
e) Próclise , Ênclise e Ênclise

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

-

No gabarito está alternativa D , entretanto, de acordo com a colocação pronominal a resposta que
corresponde seria a letra
E- Próclise, Ênclise e Ênclise
No I o pronome está antes do verbo (Próclise)
No II o pronome está depois do verbo (Ênclise)
No III o pronome também está depois do verbo (Ênclise)
Diante das regras assim estabelecidas nas orações para a resolução da questão, a alternativa D não se
configura como a questão correta, com isso, peço a anulação da questão número 5 para a prova de
agente de endemias !!
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Prezados organizadores, venho recorrer por meio deste documento um equívoco sobre a questão 19
para Agente de endemias em conhecimentos específicos. A questão 19 diz o seguinte:
19) Aos agentes de endemias, no que diz respeito ao combate a Dengue, compete as atividades,
EXCETO:

1523

46860

19/02/2020
23:13

19

INDEFERIDO

A) encaminhar os casos suspeitos de dengue às UBS , responsável pelo território.
B) Atuar junto aos domicílio lá, informando os seus moradores sobre a doença seus sintomas e riscos ,
agente transmissor e medidas de transmissão.
C) Determinar o levantamento e o reconhecimento de locais com água parada, bem como proibir
existência dos mesmos
D) Vistoriar e tratar com aplicação larvicida , caso seja necessário, os pontos estratégicos.
E) Orientar a população sobre a forma de evitar é eliminar locais que possam oferecer risco para
formação criadouros de Aedes Aegypti.

INDEFERID
O

A alternativa C é a única alternativa
incorreta. Não cabe aos Agentes de
Endemias proibir existência de
nenhuma localidade, cabe aos mesmos
a orientação.
Ainda no que diz respeito ao papel dos
Agentes de Endemias, não cabe
apenas aos mesmos o trabalho taxativo
de localização de áreas suspeitas, cabe
ainda aos Agentes de Endemias o
papel de agente multiplicador e
responsável pelo seu território de
abrangência, portante orientara e
encaminhar o indivíduo a sua
determinada UBS para tratamento do
caso bem somo orientar a notificação é
sim um papel dos Agentes de
Endemias.

INDEFERID
O

Não cabe apenas aos mesmos o
trabalho taxativo de localização de
áreas suspeitas, cabe ainda aos
Agentes de Endemias o papel de
agente multiplicador e responsável pelo
seu território de abrangência, portante
orientara e encaminhar o indivíduo a
sua determinada UBS para tratamento
do caso bem como orientar para que
faça sua notificação é sim um papel dos
Agentes de Endemias.
O trabalho entre agentes comunitários
de saúde e agentes de endemias
funciona verdadeiramente como uma
parceria, se um elo se rompe não se
consegue êxito total.

Diante de tal questão, a banca determinou como certa a alternativa C assim colocado no gabarito
divulgado, porém a alternativa A também se encontra com erro, pois o ministério da saúde deixa
determinado que a responsabilidade de encaminhamento de casos de dengue para UNIDADE
BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) é através do enfermeiro responsável pela vigilância epidemiológica, onde
as informações são coletadas e repassadas, onde também é uma atribuição do agente comunitário de
saúde, mas não do agente de endemias, onde seu contato direto deve estar voltado para a vigilância
epidemiológica e não unidades básicas de saúde. Diante disso existe duas questões errada, onde
atráves disso peço anulação da questão pelo fator de que múltiplas questões estão erradas.
Prezados organizadores, venho recorrer por meio deste documento um equívoco sobre a questão 19
para Agente de endemias em conhecimentos específicos. A questão 19 diz o seguinte:
19) Aos agentes de endemias, no que diz respeito ao combate a Dengue, compete as atividades,
EXCETO:

1524

46870

19/02/2020
23:14

19

INDEFERIDO

A) encaminhar os casos suspeitos de dengue às UBS , responsável pelo território.
B) Atuar junto aos domicílio lá, informando os seus moradores sobre a doença seus sintomas e riscos ,
agente transmissor e medidas de transmissão.
C) Determinar o levantamento e o reconhecimento de locais com água parada, bem como proibir
existência dos mesmos
D) Vistoriar e tratar com aplicação larvicida , caso seja necessário, os pontos estratégicos.
E) Orientar a população sobre a forma de evitar é eliminar locais que possam oferecer risco para
formação criadouros de Aedes Aegypti.
Diante de tal questão, a banca determinou como certa a alternativa C assim colocado no gabarito
divulgado, porém a alternativa A também se encontra com erro, pois o ministério da saúde deixa
determinado que a responsabilidade de encaminhamento de casos de dengue para UNIDADE
BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) é através do enfermeiro responsável pela vigilância epidemiológica, onde
as informações são coletadas e repassadas, onde também é uma atribuição do agente comunitário de
saúde, mas não do agente de endemias, onde seu contato direto deve estar voltado para a vigilância
epidemiológica e não unidades básicas de saúde. Diante disso existe duas questões errada, onde
atráves disso peço anulação da questão pelo fator de que múltiplas questões estão erradas.
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1525

46870

19/02/2020
23:16

5

DEFERIDO PARCIALMENTE

Prezados organizadores, com uma avaliação minuciosa, entendo que há equívoco no gabarito da
questão 5° na prova para agente de Endemias ,onde a questão pede o seguinte:
5°"Considere as orações abaixo:
I- "ontem me lembrei de sua mãe"
II- " ontem lembrei-me de sua mãe
III-" [...] Quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".
Assinale a alternativa que corresponde respectivamente,a colocação pronominal das orações acima.
a) Ênclise ,Próclise e Mesóclise
b) Ênclise , Mesóclise e Mesóclise
c) Próclise - Mesóclise e Ênclise
d) Ênclise, Próclise e Próclise
e) Próclise , Ênclise e Ênclise

INDEFERID
O

-

DEFERIDO

-

No gabarito está alternativa D , entretanto, de acordo com a colocação pronominal a resposta que
corresponde seria a letra
E- Próclise, Ênclise e Ênclise
No I o pronome está antes do verbo (Próclise)
No II o pronome está depois do verbo (Ênclise)
No III o pronome também está depois do verbo (Ênclise)
Diante das regras assim estabelecidas nas orações para a resolução da questão, a alternativa D não se
configura como a questão correta, com isso, peço a anulação da questão número 5 para a prova de
agente de endemias !!

1526

1527

27570

3880

19/02/2020
23:34

20/02/2020
05:56

5

26

DEFERIDO

INDEFERIDO

a questão 5 - lingua portuguesa .
que pede pra assinalar a aternativa que corresponde, respectivamente, a colocacão pronominal das
orações:
1-"Ontem me lembrei de sua mãe."
2-"Ontem,lembrei-me de sua mãe."
3-"[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida."
A resposta correta é a letra
e)Próclise, Ênclise e Ênclise.
portanto estou pedindo mundança pra o gabarito dessa questão 5.

O inciso I da questão 26, trata da Revolução Pernambucana que é comemorada no dia 6 de março.
Essa data retrata a revolta do povo pernambucano que exigia o fim da colônia. Portanto o inciso está
errado pois Pernambuco não lutou pela independência do Brasil e sim pela própria independência. A
RESPOSTA CERTA será a letra "d": Apenas no item IV.

INDEFERID
O

Prezada candidata,
Existe um equívoco em sua afirmação,
pois o item I da questão 26 apresenta
que a revolta foi de caráter
EMANCIPATÓRIO, o que equivale a
dizer que se configura um movimento
de independência.Além disso, ela
defendia um sistema republicano, o
qual só seria possível pelo seu caráter
separatista. Assim sendo, o movimento
é visto como um motim para a
Independência, não atoa esteve
relacionado contra a vinda da corte
portuguesa para o Brasil.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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1528

30650

20/02/2020
07:47

1529

23940

20/02/2020
08:44

1530

23940

20/02/2020
08:47

1531

23940

20/02/2020
08:56

1

INDEFERIDO

19

INDEFERIDO

5

IMPROCEDENTE

20

INDEFERIDO

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Todas as afirmativas estão corretas, o gabarito da a ALTERNATIVA C, como correta, mais, determinar
o levantamento e reconhecimento de locais com água parada, e proibir a existência desses focos, para
proliferação do mosquito, e sim uma atividade do agente de endemias, pois todo e processo de
vigilância em saúde que se diz respeito à prevenção e levantamentos de dados, faz parte do processo
de atividades dos ACE.

INDEFERID
O

A alternativa C está incorreta.
Não cabe aos agentes de Endemias
PROIBIR A EXISTÊNCIA DE LOCAIS
COM ÁGUA PARADA, é papel dos
Agentes de Endemias, detectar esses
locais e agir nos mesmos orientando a
população de forma a quem se sintam
sensibilizados e que o proprietário
venham eliminar esses locais.

Alternativa com 2 respostas corretas, a mesma passível de anulação.

INDEFERID
O

-

À Comissão Coordenadora do Concurso Público
Ilustríssima banca examinadora, a questão n° 1, objeto deste recurso deve ser anulada, pois diante do
edital: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO de Língua Portuguesa: Interpretação de textos; portanto deve
ser anulada pois não tem no conteúdo tipos de gênero textuais; conforme pede a questão.

Resposta certa séria letra A, pois endemia se manifesta em uma determinada região, como afirma a
própria questão número 23, na questão número 20, vocês afirma que se desenvolvem em um local mais
não especificam que a se espalhou, e atingiu outras localidades,que e o que diferencia a endemias da
INDEFERID
epidemia, a a gravação da doença para outras localidades, quando vocês botam em um determinado
O
local, fica a entender que sim e uma endemias e não epidemia, pois não se espalhou. A questão correta
séria a letra A, pois a própria alternativa número 23 da mesma prova, deixa claro a resposta da questão
número 20.

A alternativa correta é a letra A.
Quando o enunciado da questão cita
¨fazendo várias vítimas¨ num curto
intervalo de tempo denomina por si só
uma epidemia.
Endemia é quando uma doença é
localizado em um espaço limitado
denominado faixa endêmica.
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1532

1533

1534

49440

20/02/2020
09:13

49440

20/02/2020
09:16

15390

20/02/2020
09:31

3

3

5

INDEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Solicito a anulação da referida questão, pois há duas alternativas correstas, letras D e E. A palavra
selvagens no contexto sitado é um substantivo comum de dois gêneros.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

A questão pede a alternativa que corresponde a sequencia correta em Relação colocação pronominal.
A banca deu como gabarito a alternativa (D),que está gritantemente errada , haja vista que me lembrei
corresponde a uma Próclise que é a colocação do pronome antes do verbo e lembrei-me assim como
suicidou-se correspondem respectivamente a uma Ênclise (pronome depois do verbo).Desse modo
solicito a troca da a alternativa(D)para(E).

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
a questãoapresentava sim os versos,
descrito na seguinte forma:
O teu povo ardoroso batalha / da
ciência descobre o valor / na história tu
és tradição / de grandeza, de fé e amor.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Solicito a anulação da referida questão, pois há dduas alternativas correstas, letras D e E. Apalavra
selvagens no contexto sitado é um substantivo comum de dois gêneros.

Solicito a anulação da questão 28 de Conhecimentos Gerais, pois o item IV está incoerente e,
impossibilitou os candidatos responder adequadamente a questão.
1535

15280

20/02/2020
11:11

28

INDEFERIDO

Comprovando: O item IV diz: "Possui, dentre outros, os seguintes versos...". O que possui os tais
versos?
Por isso a questão é passível de anulação.
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INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão apresentava sim os versos,
na seguinte forma
O teu povo ardoroso batalha / da
ciência descobre o valor / na história tu
és tradição / de grandeza, de fé e amor.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Solicito a anulação da questão 28 de Conhecimentos Gerais, pois o item IV está incoerente e,
impossibilitou os candidatos responder adequadamente a questão.
1536

15280

20/02/2020
11:11

28

INDEFERIDO

Comprovando: O item IV diz: "Possui, dentre outros, os seguintes versos...". O que possui os tais
versos?
Por isso a questão é passível de anulação.

1537

15280

20/02/2020
11:15

5

DEFERIDO

Solicito a mudança de gabarito dado pela banca. No gabarito preliminar a questão 5 consta como
correta a alternativa D, mas a correta é a alternativa E.
Comprovando: O item I tem-se Próclise; o II, ênclise; o III, ênclise. Logo, a alternativa CORRETA é a E.

1538

19150

20/02/2020
11:29

3

INDEFERIDO

O presente recurso ataca a questão 3 de Português, uma vez que o vocábulo "selvagens", segundo a
norma culta e o dicionário On Line da língua portuguesa, a depender de como uma palavra é usada na
oração ela pode desempenhar função morfológica de substantivo ou adjetivo.
É substantivo quando serve de nome a algum objeto ou ser. É adjetivo quando classifica um objeto ou
ser. Para desconsiderar um vocábulo como substantivo (o que ocorre quando não considera a
afirmativa "D" como correta), faz-se necessário manter informações anteriores ao termo e essas
informações foram suprimidas na afirmativa.
Não tendo classificado um ser ou objeto onde se lê: "[...] só entre selvagens deve ter existido" não será
portanto adjetivo, restando ao candidato a opção em considerá-lo como substantivo. Tal fato leva a
duas alternativas corretas, que são: "D" e "E", devendo ser, portanto, anulada a questão.
Fontes:
CEGALLA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48° ed. Companhia Editorial
Nacional 2008.
https//www.dicio.com.br/selvagem

1539

3420

20/02/2020
11:57

3

INDEFERIDO

Boa tarde
Solicito revisão na questão 3 de português no qual a letra D pode ser considerado CORRETA porque a
palavra SELVAGEM pode ser um substantivo no contexto da frase, existem duas alternativas corretas.
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1540

15390

20/02/2020
12:04

3

INDEFERIDO

A questão pede a alternativa correta .
A banca deu como gabarito a alternativa (E),porem a alternativa (D)também esta correta,pois na
frase:só entre selvagens deve ter existido,a palavra selvagens trata-se de um substantivo masculino
Aquele que vive nas selvas; silvícola, aborígine.

INDEFERID
O

Pelo exposto, julgo ser pertinente a anulação da questão.

1541

1542

37720

12210

20/02/2020
12:05

20/02/2020
12:20

16

20

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Venho por meio deste, solicitar a revisão do gabarito preliminar.Solicito a anulação da questão, tendo
envista que a alternativa(D)está incorreta, uma vez que a mesma contém o seguinte trecho
"promoção,prevenção e controle de doenças" sendo que Os ACE têm suas atribuições previstas na Lei
INDEFERID
nº 11.350 de 05 de outubro de
O
2006, que estabelece como suas atribuições o exercício de atividades de vigilância,
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes do SUS. A palavra (PROMOÇÃO) está em desacordo na alternativa (D).

A alternativa d está correta.
A palavra promoção a saúde não está
em desacordo na alternativa.
Considerando a Lei n° 11.350 de 05 de
outubro de 2006 do Ministério de Saúde
defino o Agente de Combate a
Endemias como profissional que
desenvolve atividades de vigilância,
prevenção, controle de doenças e
PROMOÇÃO DA SAÚDE em
conformidade com as diretrizes do SUS.

Acredito que o gabarito preliminar esteja errado na questão 20 porque consta em uma parte do
enunciado da questão: "...Ocorre geralmente quando a população de uma determinada região entra em
contato pela primeira vez com um agente patogênico." E como toda vez que eu tenho um local que não
tinha uma doença e de repente surge aquela enfermidade afetando algumas pessoas, naquela região
está ocorrendo um surto dessa doença, então o gabarito deveria conter na resposta a letra E, que fala
que é uma taxa de surto, e não a letra A, que afirma ser uma epidemia.

A alternativa A é a correta.
Segundo o Módulo de Princípios de
Epidemiologia para Controle do
Ministério da Saúde, e segundo ainda o
artigo Epidemia &ndash; conceito, tipos
e doenças encontrado no site
(https://m.suapesquisa.com) define-se
epidemia : Ocorrem quando uma
determinada região entra em contato
pela primeira vez com um agente
patogênico e se desenvolve de forma
rápida fazendo várias vítimas.

INDEFERID
O
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1543

1544

1545

5820

4720

4720

20/02/2020
12:21

20/02/2020
14:10

20/02/2020
14:11

28

16

16

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Solicito a anulação da questão 28-conhecimentos gerais- pois segundo a Wikipédia: "Uma atração
turística (também chamado de atrativo turístico ou ponto turístico) é um lugar de interesse que os
turistas visitam, geralmente por seu valor cultural inerente ou exibido, importância histórica, beleza
natural ou artificial, originalidade, porque é raro, misterioso, ou para recreação e diversão." Entendemos
que um ponto turístico deve ser um local conhecido, falado por todos, principalmente os moradores da
cidade. Eu sendo natural e moradora de Arcoverde não reconheço o "Museu do Índio do Nordeste"
citado na questão como PRINCIPAL PONTO TURÍSTICO, aliás nem mesmo já tinha ouvido falar dele,
nem nos tempos de estudante. O mesmo não costa sequer no site oficial da prefeitura de Arcoverde
gerando assim um motivo de eliminação do enunciado I da questão pois, o fato de tê-lo colocado como
O PRINCIPAL PONTO TURÍSTICO juntamente com o reconhecido Cinema Rio Branco e não apenas
ter citado como: "pontos turísticos" comprometeu a análise geral da questão e torna a questão cabível
de anulação. Sendo assim sentiria-me satisfeita sendo este recurso aceito.

A questão 16) quer que seja assine a alternativa incorreta, mais a alternativa e) esta certa e as outras
alternativas estão certas.

A questão 16) quer que seja assine a alternativa incorreta, mais a alternativa e) esta certa e as outras
alternativas estão certas.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o cinema SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

A alternativa E está incorreta.
Sinalizar as alterações nos fatores
determinantes e condicionantes da
população devem ser passadas para o
supervisor afim de garantir ações
positivas nas localidades como ações
de promoção a saúde garantindo assim
uma qualidade de vida melhor e mais
digna a população, tendo em vista que
saúde não é apenas ausência de
doença, portanto não é EXCLUSIVADE
APENAS GARANTIR QUE OS DADOS
EPIDEMIOLÓGICOS SEJAM
ALIMENTADOS.

INDEFERID
O

A alternativa E está incorreta.
Sinalizar as alterações nos fatores
determinantes e condicionantes da
população devem ser passadas para o
supervisor afim de garantir ações
positivas nas localidades como ações
de promoção a saúde garantindo assim
uma qualidade de vida melhor e mais
digna a população, tendo em vista que
saúde não é apenas ausência de
doença, portanto não é EXCLUSIVADE
APENAS GARANTIR QUE OS DADOS
EPIDEMIOLÓGICOS SEJAM
ALIMENTADOS.
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1546

1547

21700

49290

20/02/2020
14:12

20/02/2020
14:13

28

5

INDEFERIDO

DEFERIDO

A questão em si no item IV não relata do que se trata os versos referidos na questão.
onde deveria ser escrito: Possuem o hino, dentre outros versos, os seguintes versos: "O teu povo
ardoroso batalha"
"da ciência descobre o valor"
"na história tu és tradição"
"de grandeza, de fé e amor."

INDEFERID
O

Boa tarde!
Venho por meio deste para solicitar alteração no gabarito preliminar, pois, a referida questão tem em
seu gabarito preliminar a alternativa "D" como resposta correta,estando então em desacordo com a
gramática Brasileira, onde se entende como Próclise (colocação do pronome antes do verbo),
Mesóclise (pronome no meio do verbo) e Ênclise (pronome depois do verbo). A referida questão traz em
suas orações os itens:
DEFERIDO
I- Ontem me lembrei de sua mãe (próclise)
II- Ontem,lembrei-me de sua mãe (ênclise)
III- [...]quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida(ênclise)

Prezado Candidato,
A questão 28 COMEÇA no
ENUNCIADO, o qual foi bem claro que
se referia a cidade de Arcoverde,
conforme podemos visualizar abaixo:
28) Sobre o município de Arcoverde,
julgue os itens a seguir:
IV- Possui, dentre outros, os seguintes
versos: O teupovo ardoroso batalha / da
ciência descobre o valor / nahistória tu
és tradição / de grandeza, de fé e amor.
Logo, depreende-se que se tratava do
HINO da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

-

Sendo assim a resposta correta seria a alternativa "E" e não a alternativa "D" , como diz o gabarito
preliminar.
Próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Existem mais dois tipos de posição: Mesóclise
(pronome no meio do verbo) e Ênclise (pronome depois do verbo).

1548

21700

20/02/2020
14:18

28

IMPROCEDENTE

Exemplos:

INDEFERID
O

Prezado Candidato,
A referida questão se refere ao
conteúdo de Lìngua Portuguesa.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

DEFERIDO

-

Não me diga que não vem! (Próclise)
Dizer-te-ia se fosse. (Mesóclise)
Gostaria de dizer-te algo. (Ênclise)"
Próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Existem mais dois tipos de posição: Mesóclise
(pronome no meio do verbo) e Ênclise (pronome depois do verbo).

1549

21700

20/02/2020
14:18

5

DEFERIDO

Exemplos:
Não me diga que não vem! (Próclise)
Dizer-te-ia se fosse. (Mesóclise)
Gostaria de dizer-te algo. (Ênclise)"
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1550

1551

1552

4720

4720

4720

20/02/2020
14:21

20/02/2020
14:31

20/02/2020
14:51

20

25

18

INDEFERIDO

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Alternativa certa é a e) e alternativa a esta errada, porque epidemia é quando uma doença começar
começa aparecer em outras regiões. E surto é quando uma doença começa a surgir em um
determinado tempo.

Alternativa d), não pode ser a certa porque a questão que sade qual é a alternativa incorreta e as outras
questões estão certa, por causa disto eu sou a favor da anulação desta questão.

alternativa d) esta errada porque os sintomas da doença não é só febre, dor pelo corpo, e dor de
cabeça, também é dor no fundo dos olhos, fraqueza e etc.
fonte:http://www.dengue.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=5

INDEFERID
O

A alternativa A é a correta.
Segundo o Módulo de Princípios de
Epidemiologia para Controle do
Ministério da Saúde, e segundo ainda o
artigo Epidemia &ndash; conceito, tipos
e doenças encontrado no site
(https://m.suapesquisa.com) define-se
epidemia : Ocorrem quando uma
determinada região entra em contato
pela primeira vez com um agente
patogênico e se desenvolve de forma
rápida fazendo várias vítimas.
Na questão não ha porque da dúvida,
em nenhuma alternativa há a opção de
surto, e sim taxa de surto.

INDEFERID
O

A alternativa é a letra D.
Os Agentes de Endemias não realizam
atividades exclusivas de prevenção de
doenças.
Considerando a Lei n° 11.350 de 05 de
outubro de 2006 do Ministério de Saúde
defino o Agente de Combate a
Endemias como profissional que
desenvolve atividades de vigilância,
prevenção, controle de doenças e
promoção a saúde em conformidade
com as diretrizes do SUS.

INDEFERID
O

A alternativa D é a correta.
Em nenhum momento restringe a febre,
dor de cabeça como sintomas
exclusivos. A alternativa diz: na dengue
hemorrágica os sintomas inclui além de
dores abdominais, manchas vermelhas
na pele e sangramentos.
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1553

1554

13380

13380

20/02/2020
14:53

20/02/2020
14:54

1

1

INDEFERIDO

INDEFERIDO

A questão número 01 causa uma ambiguidade podendo ser considerado uma crônica ou um editorial
jornalístico pelos dois tratarem de textos muito parecidos, dificultando a diferenciação.

A questão número 01 causa uma ambiguidade podendo ser considerado uma crônica ou um editorial
jornalístico pelos dois tratarem de textos muito parecidos, dificultando a diferenciação.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Página 59 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: RESOLUTI SERVIÇOS DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR

1555

13380

20/02/2020
15:02

20

INDEFERIDO

1556

29380

20/02/2020
15:16

5

DEFERIDO

1557

1558

49440

25590

20/02/2020
15:40

20/02/2020
15:45

18

23

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Solicito a alteração do gabarito da letra A para a letra C.
A endemia é qualquer doença doença localizada em um espaço limitado denominado “faixa endêmica”.
Significa que endemia é uma doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa
local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades.
Enquanto a epidemia ocorre, numa comunidade ou região, de casos de doença, acidente, malformação
congênita, comportamento especificamente relacionado com a saúde ou outros acontecimentos
relacionados com a saúde que ocorre em um determinado momento e espaço, é um fato até aqui
normal, já que interagimos com o ambiente e outras formas de vida. Um surto epidêmico ocorre quando
há um grande desequilíbrio com o agente (ou surgimento de um), sendo este posto em vantagem. Este
desequilíbrio é comum quando uma nova estirpe do organismo aparece (mutação) ou quando o
hospedeiro é exposto pela primeira vez ao agente.
Ficando claro que a resposta correta seria a letra C e não a letra A como saiu no gabarito preliminar.
Desde já agradeço e peço revisão e alteração de alternativa.

INDEFERID
O

A alternativa A é a correta.
Segundo o Módulo de Princípios de
Epidemiologia para Controle do
Ministério da Saúde, e segundo ainda o
artigo Epidemia &ndash; conceito, tipos
e doenças encontrado no site
(https://m.suapesquisa.com) define-se
epidemia : Ocorrem quando uma
determinada região entra em contato
pela primeira vez com um agente
patogênico e se desenvolve de forma
rápida fazendo várias vítimas.

Erro no gabarito a alternativa correta é a a letra E e não letra D. Trata-se de uma próclise quando o
pronome vem antes do verbo, e ênclise quando vem após o verbo, assim sendo a alternativa correta é
letra. E.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

Todas as alternativas estão corretas.
Na alternativa II é referido que o
combate a Dengue é feita por meio da
eliminação de depósitos de água
parada, essa eliminação pode ser feita
através da vedação, o termo eliminação
utilizado não veio na questão como
exclusividade, assim o termo no
contexto não torna a alternativa
incorreta, não tão pouco duvidosa, visto
que sabemos que a eliminação é uma
das medidas mais eficaz no combate a
Dengue.

INDEFERID
O

Apenas a alternativa E não está
incorreta.
Prevenção primária é o conjunto de
ações que visamm evitar a doença na
população, removendo os fatores
causais, ou diminuir a incidência da
doença, ou seja a doença pode já estar
instalada. A prevenção primária tem por
objetivo a promoção da saúde e
proteção específica, não isentando a
ação em uma doença já instalada.

DEFERIDO

-

Solicito a anulação da referida questão pois há um erro na alternativa II, pois o combate da doença não
é feito através da ELIMINAÇÃO de depósitos de água parada e sim da sua vedação, como exemplo as
caixas dagua, baldes e outros reservatórios que não são eliminados e sim tampados ou vedados,essa
questão acabou por induzir o candidato ao erro, pois não havia opção que considerasse essa opção
como incorreta, ficando assim claro o equívoco da questão

Nessa questão a alternativa E também está incorreta pois, no final dessa alternativa onde fala da
prevenção primária diz que tem como objetivo evitar o desenvolvimento de doenças. Prevenção
primária é o conjunto de ações que visam evitar a doença na população, removendo os fatores causais,
ou seja, visam a diminuição da incidência da doença. Tem por objetivo a promoção de saúde e
proteção específica.
Assim sendo quando se diz que vai evitar o desenvolvimento entende-se que o indivíduo já está doente
fato que o levaria para prevenção secundária.

Boa tarde. Venho através dessa pedir recurso com relação a essa questão,pois Próclise significa
-colocação do pronome antes do verbo e ênclise significa-colocação do pronome após o verbo.Logo,as
frases ficaram classificadas assim:

1559

13620

20/02/2020
16:02

5

DEFERIDO

I-"Ontem me lembrei de sua mãe".(colocação pronominal antes do verbo-Próclise)
II-"Ontem,lembrei-me de sua mãe".(colocação pronominal depois do verbo-Ênclise)
III-"[...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida".(Colocação pronominal depois do
verbo-(Ênclise)
Diante disso,o gabarito correto seria a letra E e não a letra D,conforme foi divulgado no gabarito
preliminar.
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1560

35560

20/02/2020
16:13

3

INDEFERIDO

1561

35560

20/02/2020
16:20

5

DEFERIDO

A questão 3, possui duas alternativas corretas a letra D e a letra E. Na letra D, trata-se de um
substantivo comum, pois a palavra não foi associada para haver uma caracterização e assim ocorrer
um possível adjetivo. alguma coisa precisa ser selvagem. Na letra D, trata-se de um advérbio.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Na questão 5, ocorreu uma troca na alternativa, a resposta correta é a letra E. Pois próclise é o
pronome que se posiciona antes do verbo, Ênclise o pronome que se coloca após o verbo.

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

A alternativa D é a única incorreta.
O ACS por ser um articulador no
processo saúde- doença não realiza
EXCLUSIVAMENTE atividades de
prevenção de doenças, bem como
realiza atividades de promoção a saúde
por meio de ações educativas em
saúde realizadas rm domicílios ou em
coletividade.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Venho por meio deste recurso, solicitar a correção para esta questão. De acordo o gabarito preliminar a
opção é “D”. Mas, está incorreta!
Pois todas as alternativas estão corretas. E a questões solicita a incorreta.
1562

3600

20/02/2020
16:41

16

INDEFERIDO

Pois o ACS é um articulador no processo de saúde-doença, e, é exclusivo as atividades de prevenção
de doenças por meio de ações educativas em saúde.
De acordo com:
https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/Unidade_6.pdf
https://bvssp.icict.fiocruz.br/lildbi/docsonline/get.php?id=4269

1563

35560

20/02/2020
16:47

3

INDEFERIDO

A questão 3, possui duas alternativas corretas a letra D e a letra E. Na letra D, trata-se de um
substantivo comum, pois a palavra não foi associada para haver uma caracterização e assim ocorrer
um possível adjetivo. alguma coisa precisa ser selvagem. Na letra E, trata-se de um advérbio de Modo.
Classe gramatical: substantivo de dois gêneros na D, adverbio de modo na letra E.
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1564

1565

26110

26110

20/02/2020
17:01

20/02/2020
17:02

3

5

INDEFERIDO

DEFERIDO

Solicito recurso para questão de número 3, de língua portuguesa, uma vez que a palavra "selvagens"
na acertiva D apresenta função de substantivo e não de adjetivo, observando o contexto percebe-se
que a palavra não se refere a qualidade ou característica de nenhum ser. Quando dito "só entre
selvagens deve ter existido" refere-se ao significado literal, apresentando assim a função de
substantivo, porém a letra é também está correta, pois excepcionalmente é adverbio, o correto ase
fazer é anular a questão.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

Solicito recurso para questão de número 5 de língua portuguesa, pois a resposta correta será E e não a
letra D. A colocação pronominal se dá através da próclise, ênclise e mesóclise. Próclise é quando o
pronome Oblíquo vem antes do verbo, ênclise quando o pronome oblíquo vem depois do verbo e
mesóclise ocorre quando o pronome oblíquo vem no meio do verbo e de acordo com as orações
apresentadas e pela sequência delas, a primeira oração: ‘’Ontem me lembrei de sua mãe’’ ocorre uma
colocação pronominal de Próclise, pois o pronome oblíquo ‘me’ vem antes do verbo ‘lembrei’ e na
segunda oração: “ontem, lembrei-me da sua mãe”, Ocorre uma colocação pronominal de ênclise porque
o pronome oblíquo ‘me’ vem depois do verbo ‘lembrei’ e na terceira oração apresentada também ocorre
uma colocação pronominal de ênclise : “ [...] quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida”, o
pronome obliquo ‘se’ vem depois do verbo ‘suicidou’. Essas informações sobre colocação pronominal
pronome podem ser encontradas em: “BUYS, Bruno. ReGra — um revisor gramatical para o português
do Brasil.”

DEFERIDO

-

INDEFERID
O

A alternativa A é a correta.
Segundo o Módulo de Princípios de
Epidemiologia para Controle do
Ministério da Saúde, e segundo ainda o
artigo Epidemia &ndash; conceito, tipos
e doenças encontrado no site
(https://m.suapesquisa.com) define-se
epidemia : Ocorrem quando uma
determinada região entra em contato
pela primeira vez com um agente
patogênico e se desenvolve de forma
rápida fazendo várias vítimas.

venho por meio dessa, solicitar a alteração do gabarito da alternativa A, para a alternativa C. pois a
mesma trás duplicidade na resposta levando ao candidato ao erro, E observada que quando se faz a
pergunta de Uma ENDEMIA ocorre quando uma doença se desenvolve num local de forma rápida (
fazendo varias vitimas) num curto intervalo de tempo. Ocorre geralmente quando a COMUNIDADE de
uma determinada região entra em contato pela primeira vez com um agente patogênico.
1566

25440

20/02/2020
17:18

20

INDEFERIDO

o conceito de Endemia é qualquer doença localizada em um espaço limitado denominado “faixa
endêmica”. Significa que endemia é uma doença que se manifesta apenas numa determinada região,
de causa local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. ... No Brasil, existem áreas
endêmicas.
https://www.infoescola.com/doencas/endemia-epidemia-e-pandemia/

Página 62 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: RESOLUTI SERVIÇOS DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR

1567

23000

20/02/2020
17:50

3

INDEFERIDO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE/PE
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR
N.º de Inscrição: 23000
RECURSO À QUESTÃO DE Nº 03
MOTIVO: NULIDADE DA QUESTÃO POR APRESENTAR DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS (D e E)
Aneide Maria de Oliveira Melo, brasileira, casada, portadora do RG nº 5493938 SDS/PE, CPF nº
052.770.734-18, residente à rua 14 de outubro, 246, Cidade Jardim, Arcoverde/PE., inscrita no
CONCURSO PÚBLICO nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Arcoverde, para o cargo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (inscrição nº 23000), vem a presença de Vossa Senhoria, recorrer do
GABARITO PRELIMINAR divulgado por esta Comissão, no último dia 17/02/2020, conforme prazo
legal, pelos motivos abaixo justificado:
O referido gabarito preliminar considerou a alternativa “E” como correta, no entanto, a alternativa “D”
também está correta. Vejamos:
INDEFERID
D)- “(...) Só entre selvagens deve ter existido” – SUBSTANTIVO
O
Selvagens permite-se a flexão, tendo em vista ser um substantivo comum de dois gêneros, ou seja,
possui uma única forma gráfica para os dois gêneros, se fazendo a distinção do masculino e feminino
pelo uso do artigo. Ex. Os selvagens, as selvagens. Representando, no referido contexto, a função de
SUBSTANTIVO.
Diante do exposto, com base legal, requeiro a nulidade da questão nº 03, por apresentar duas
alternativas corretas, letras D e E, pois no contexto apresentado a palavra “selvagens” é substantivo e
na letra E, a palavra em destaque “excepcionalmente” é advérbio, existindo assim, duas alternativas
corretas na citada questão, quando o enunciado da mesma, se referia a apenas uma alternativa correta,
motivo pelo qual, solicito que a questão seja ANULADA.
Referência Bibliográfica: BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da LÍNGUA PORTUGUESA para
concursos. 7.ed. São Paulo: Editora método,2015. Página 154.
Desde já, agradeço.
Arcoverde, 20 de fevereiro de 2020

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.
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Peço a anulação da questão 3, pois a mesma apresenta mais de uma alternativa correta, pelo gabarito
preliminar a alternativa E está correta, só que também deve ser considerada a alternativa D que
também está correta.
D)...só entre SELVAGENS deve ter existido" - SUBSTANTIVO.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
Na análise morfológicacada palavra
será analisada como se fosse única.
Existe um equívoco na sua afirmação,
pois ela não faz referência ao termo
apresentado no texto. Assim sendo,
osentido de selvagens apresentado no
trecho se refere ao conjunto de sujeitos
que se comportam como tal. Assim
sendo, selvagens é o adjetivo utilizado
para CARACTERIZAR os homens que
acabam cometendo violênciascomas
suas companheiras.
Nesse sentido, morfologicamente,
Selvagem apresenta a função de
adjetivo de dois gênero e não de
substantivo de dois gênero.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

-

A palavra Selvagem(ns), encontra-se nos dicionários com duas classes gramaticais sendo classificada
como adjetivo e como substantivo. Mesmo se fosse levado em conta o contexto do trecho em que ela
se encontra ela seria classificada como substantivo, pois ela não está caracterizando nenhum ser(ou
seja não seria adjetivo).
Portanto como no enunciado da questão pede-se a correta função morfológica das palavras destacadas
também deve ser considerada como correta a alternativa D, pois selvagens também é classificada
como substantivo tendo como sinônimos brutos, grosseiros, silvícola etc.
1568

6940

20/02/2020
20:00

3

INDEFERIDO

Ou seja a terceira questão possui duas alternativas corretas sendo assim deverá ocorrer a ANULAÇÃO
da mesma.
Fontes de pesquisa:
Sites, dicionários impressos antigos e atuais sendo que todos dão a classificação de substantivo a
SELVAGEM e nos mais novos dão uma ideia mais ampla ao seu significado. E também levei a questão
a professores que analisaram a questão e a deram a alternativa D como correta.
https://www.dicio.com.br/selvagem/
https://dicionario.priberam.org/selvagem
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/selvagem
https://www.lexico.pt/selvagem/
https://www.dicio.com.br/silvicola/
dicionários novo aurélio, michaelis etc.

1569

35320

20/02/2020
20:35

1

IMPROCEDENTE

-
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INDEFERID
O

Prezada Candidata,
A questão, apesar de solicitar o gênero
textual, é inteiramente de
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL, pois por
meio de uma leitura atenta podemos
depreender algumas características
presente no texto que o caracteriza
como crônica, através de um exercício
interpretativo do reconhecimento de um
enredo, dos fatos cotidianos, cenário,
foco narrativo, desfecho, e além disso,
a sua temática possuir uma relevância
social. Tais características listadas são
facilmente encontradas no texto em
análise. Assim sendo, Identificar qual é
o tipo de texto e/ou gênero textual
também faz parte da compreensão e
interpretação de texto pois você o
identificar a partir de elementos
interpretativo ou não que compõem o
texto. Nesse sentido, a sua identificação
é fundamental para que se possa
compreender bem o texto.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

A questão versava entre os conteúdos
sociohistóricos, econômicos,
geográficos e culturais da Cidade de
Arcoverde. Diante disso, convém
ressaltar as modificações vivenciadas
ao longo do tempo, pois o
museurecebeu essa denominação por
algum período devido a sua localização
geográfica, mas modificou a sua
nomenclatura, o que não invalida a
questão, pois HISTORICAMENTE é
reconhecido com a referida
denominação.
Além disso, tanto o museu do Índio
quanto o museu SÃO ESPAÇOS
HISTÓRICOS DA CIDADE, o que NÃO
o torna irrelevante frente ao âmbito
cultural, mesmo que "desativados".
Nesse sentido, vale ressaltar a
relevância de HISTORICIZARa
importância desses espaços, o qual
ainda ocupa lugar na memória e no seio
social da cidade.
Atenciosamente,
Banca Examinadora.

INDEFERID
O

-

NÃO CONSTA NO EDITAL.
1570

38370

20/02/2020
23:49

1

INDEFERIDO

A QUESTÃO TEM INTERPRETAÇÃO, MAS PRECISA SABER DE GÊNERO TEXTUAL. ESSA
QUESTÃO PRECISA SER CANCELADA!

ESSA QUESTÃO FALA DO MUSEU QUE NÃO SE CHAMA MUSEU DO INDIO NO NORDESTE, MAS
MUSEU DO INDIO (ARCOVERDE). PRECISA SER CANCELADA!

1571

38370

20/02/2020
23:51

28

INDEFERIDO

TANTO O MUSEU COMO O CINEMA SE ENCONTRAM FECHADOS HÁ ANOS, OS PONTOS
PRINCIPAIS PONTOS HOJE SÃO O SAMBA DE COCO, MUSEU IVO LOPES, MENOS O CINEMA E
O MUSEU.
ESSA QUESTÃO PRECISA SER CANCELADA!

1572

38370

20/02/2020
23:52

5

DEFERIDO PARCIALMENTE

ESSA QUESTÃO ESTÁ PASSÍVEL DE ERRO, VOCÊ PRECISAM NÃO APENAS MUDAR A LETRA,
MAS CANCELAR TAMBÉM.
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1573

38370

20/02/2020
23:54

30

IMPROCEDENTE

O EVENTO OCORREU EM MADRI, MAS FOI FEITA VIDEOCONFERÊNCIA PARA TODO O MUNDO,
LOGO, ESSA QUESTÃO ESTÁ PASSÍVEL DE ERRO. HOJE NÃO APENAS UM LUGAR CEDIA O
EVENTO, COM A ADVENTO DAS TECNOLOGIAS TODO O MUNDO PODE ASSISTIR EM TEMPO
REAL E AINDA COMENTAR E PARTICIPAR.

INDEFERID
O

Prezado candidato,
O evento precisa de um lugar/espaço
físico e/ou geográfico para acontecer
INDEPENDENTEMENTE do advento
das tecnologias. Logo, seu
questionamento não é válido.

INDEFERID
O

Prezada candidata,
A questão versava para os principais
produtos a serem taxados, bem como o
questionamento era feito a partir do
pronunciamento do presidente dos
EUA, o qual usou sua rede social para
se refere EXCLUSIVAMENTE aos
referidos produtos que se apresentam
na alternativa E: AÇO E ALUMINIO.
OBSERVE NA SEGUINTE NOTICIA:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2
019/12/02/trump-acusa-brasil-e-argentin
a-de-desvalorizarem-moedas-e-diz-quevai-devolver-tarifas-sobre-aco-e-alumini
o.ghtml

INDEFERID
O

Prezado candidato,
A questão versava para os principais
produtos a serem taxados, bem como o
questionamento era feito a partir do
pronunciamento do presidente dos
EUA, o qual usou sua rede social para
se refere EXCLUSIVAMENTE aos
referidos produtos que se apresentam
na alternativa E: AÇO E ALUMINIO.
OBSERVE NA SEGUINTE NOTICIA:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2
019/12/02/trump-acusa-brasil-e-argentin
a-de-desvalorizarem-moedas-e-diz-quevai-devolver-tarifas-sobre-aco-e-alumini
o.ghtml

ESSA QUESTÃO PRECISA SER ANULADA!

1574

38370

20/02/2020
23:55

29

INDEFERIDO

NA QUESTÃO 29 VOCÊS TOMARAM POR BASE APENAS A RETOMADA DE AÇO E ALUMÍNIO,
MAS TAMBÉM ACONTECEU COM OUTROS PRODUTOS COMO SOJA E CARNE.
ESSA QUESTÃO ESTÁ PASSÍVEL DE ERRO! E PRECISA SER ANULADA!

1575

37700

20/02/2020
23:57

Essa questão precisa ser anulada, pois outros produtos foram taxados além do aço e alumínio. Cabe
recurso aqui pois a questão induz ao erro, soja, carne e outros serviços também foram taxados.
29

INDEFERIDO
Desde já, obrigado!
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