Respostas aos Recursos
Processo Seletivo – Pintadas 02/2019

 Nível Médio – Língua Portuguesa
- QUESTÃO 06: Analise as proposições considerando a concordância Verbal e nominal.
Segundo o gabarito a alternativa correta seria a “A)”, a qual diz: I, II,III e V apenas.
Entretanto as proposições I e IV estão erradas, com isso nenhumas das alternativas restantes
na prova contém a resposta correta que é II, III e V apenas.
Proposição I “É permitido a Liberdade condicional do Brasil".
Justificativa do erro da Proposição: Com o determinante “A”, o adjetivo masculino “bom”
flexionou-se para “boa” para concordar com substantivo feminino batata: “a batata é boa”.
No caso de proibido e permitido, o raciocínio é igual. Veja como fica:
a) É proibido entrada de animais. (sem determinante, fica no masculino “proibido”)
b) É proibida a entrada de animais. (com determinante “a”, flexiona pro feminino “proibida”)
a) É permitido venda de bebidas. (sem determinante, fica no masculino “permitido”)
b) É permitida a venda de bebidas. (com determinante “a”, flexiona pro feminino “permitida”)
Link do site: https://gazetanews.com/duvidas-gramaticais-proibido-ou-proibida-permitido-oupermitida/ Diante disso, a questão deve ser anulada, pois, nenhuma das alternativas está
correta.
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA.

- QUESTÃO 09: O que exprimem os verbos presentes no primeiro parágrafo do texto e em que
tempo e modo essas formas verbais se encontram?
Segundo o gabarito a alternativa correta seria a “A)”, a qual diz:
“A) Os três primeiros verbos (viajem, encontrou e exclamou) exprimem ações passadas e se
encontram no modo indicativo: a forma verbal viajavam está no pretérito imperfeito e exprime
um fato anterior ao momento e que se fala, mas não o toma como concluído; as formas
verbais encontrou e exclamou estão no pretérito perfeito e exprimem um fato passado já
concluído. A forma verbal encontramos exprime um fato que ocorre no presente.”.
RESPOSTA
Os três verbos estão entre parênteses fazendo referências as ações verbais, entretanto está
bem claro na proposição “a forma verbal viajavam está no pretérito imperfeito e exprime um
fato anterior ao momento e que se fala, mas não o toma como concluído; logo a forma verbal
analisada e que serve de referência é viajavam, como está bem explícito na questão.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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Respostas aos Recursos
Processo Seletivo – Pintadas 02/2019

 Nível Médio – Conhecimentos Específicos
- QUESTÃO 33: JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, a
mesma será anulada, tendo em vista que no edital o assunto (DENGUE), não constava no
conteúdo programático pra o cargo de Agente Comunitário de Saúde, deste concurso.
Portanto, recurso DEFERIDO e a questão deve ser ANULADA.
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA.

- QUESTÃO 34: JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, a
mesma será anulada, tendo em vista que no edital o assunto (LEISHMANIOSE), não constava
no conteúdo programático pra o cargo de Agente Comunitário de Saúde, deste concurso.
Portanto, recurso DEFERIDO e a questão deve ser ANULADA.
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA.
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Respostas aos Recursos
Processo Seletivo – Pintadas 02/2019

 Nível Médio – Matemática
- QUESTÃO 18: Determine o resultado da divisão

5
.
0,99999...

a) 5
b) 5,05
c) 5,005
d) 5,0005
e) 5,005005
Sabendo que 0,99999... é uma dízima periódica simples, ou seja, infinitos números iguais na
após a vírgula. Assim temos que se x  0,99999... logo 10x  9,99999... .
Utilizando a diferença entre as dízimas,

observamos que:

10x  9,99999...

x  0,99999..
.
9x  9
9
x
9
x 1

Se x  0,99999... e x  1 , assim temos que

5
5
 5.
0,99999... 1

ALTERNATIVA A.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.
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Respostas aos Recursos
Processo Seletivo – Pintadas 02/2019

 Nível Médio – Conhecimentos Gerais / Atualidades
- QUESTÃO 25: Convocados por entidades sindicais e movimentos estudantis, professores,
técnico-administrativos e estudantes participaram de uma movimentação de protesto, em
várias cidades do país. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE), foram agendados atos em ao menos 170 cidades dos 26 estados, além do Distrito
Federal. Para a União Nacional dos Estudantes (UNE), os contingenciamentos anunciados pelo
governo afetam não só o ensino superior, mas também a educação básica, o ensino médio e
programas de alfabetização. Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08
A notícia acima refere-se à:
A) Defesa das autonomias das Universidades Públicas e contra a reforma da presidência.
B) em defesa da proibição do uso de agrotóxicos
C) Corte de gastos não obrigatórios
D) Corte nas verbas destinadas ao PNLD
E) Redução salarial dos professores em exercício.
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA C.
- QUESTÃO 26: Duas das afirmações abaixo estão erradas:
I -Intolerância religiosa é um crime de ódio.
II -A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão.
III - Intolerância religiosa é cometer atos de vandalismo contra os templos de outras religiões.
IV - A liberdade de expressão garante o direito para dizer o que se quer sobre crenças ou
religiões que não a nossa.
A) I e II
B) II e III
C) V e IV
D) I e III
E) II e IV
Admito a má elaboração da questão, visto que, houve uma falha na ausência da afirmativa ‘V”
que consta na alternativa “C” o que leva ao cancelamento da questão.
RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA.
- QUESTÃO 29:
No limiar de 2019, alvorecer do mandato recém conquistado nas urnas, o Presidente da
República apresentou a Proposta de Emenda Constitucional - PEC que modifica o sistema de
previdência social afeto aos trabalhadores dos setores privado e público, excluindo-se deste
último os militares, cuja sistemática será objeto de proposta específica.
A PEC que trata da reforma da Previdência é:
A) PEC nº 6/2019
B) PEC nº 3/2019
C) PEC nº 12/2019
D) PEC nº 1/2019
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E) PEC nº 8/2019
Conforme recursos interpelados por alguns Candidatos, no tocante ao significado da expressão
“limiar” na supracitada questão, observa-se que não existiu nenhuma tentativa de indução ao
erro, muito menos, a geração de dupla interpretação.
Aos fatos:
Da forma que foi expressa a palavra “limiar’ figura-se o significado e início, conforme o
Dicionário da Língua Portuguesa, a seguir:
Significado de Limiar
substantivo masculino O início, o começo, o primeiro estágio de; momento inicial: limiar da
pobreza. [Por Extensão] Lugar que dá acesso ao interior de; entrada: foi recebida no limiar do
Planalto. Marco inferior de alguma coisa: temperatura desce abaixo do limiar. Peça em cima
da qual se coloca a parte da porta que está no mesmo nível do chão; espaço localizado junto à
porta; soleira.[Medicina] Força mínima para que haja uma resposta a um estímulo. Etimologia
(origem da palavra limiar). Do latim liminaris.e.
Conforme trecho em destaque, e a alusão à questão, fica Claro que se trata do Inicio de um
novo governo, visto que a PEC 6/2019, que condiz com a resposta correta, foi apresentada,
pelo Poder Executivo em 20 de fevereiro de 2019, ou seja, início do mandato do novo governo.
Em outra oportunidade um candidato faz referência à utilização indevida do termo “afeto” na
mesma questão, onde o mesmo considerou a penas o significado afetivo do termo.
Observa-se uma incongruência interpretativa ao candidato, visto que é óbvio que não se trata
de questões afetivas e sim da utilização do termo como um adjetivo que indica classes afetas
aos trabalhadores, o que é comum entre as variações dos significados do termo em questão,
conforme descrito abaixo e extraído do Dicionário da língua portuguesa.
Significado de Afeto
substantivo masculino Sentimento de imenso carinho que se tem por alguém ou por algum
animal; amizade: o beijo é uma demonstração de afeto.Algo ou alguém que é alvo desse
sentimento: seu afeto eram os netos.Sentimento e emoção que se manifestam de muitos
modos: amizade é uma forma de afeto.[Psicologia] Um dos três tipos de função mental,
juntamente com a volição e com a cognição.[Psicanálise] Estado emocional que se relaciona
com a formação da pulsão.Etimologia (origem da palavra afeto). Do latim
effectus.us.adjetivoQue possui ou demonstra dedicação ou afeição por; devotado: padre afeto
às causas sociais.Que pode ser utilizado para; para ser usado em: lucro afeto ao município.Que
está sob ordens de; dependente de: medidas afetas à decisão do prefeito.[Antigo] Que foi alvo
de doença; adoentado.Etimologia (origem da palavra afeto). Do latim affectus.a.um.
Além do exposto acima, observa-se que o Preambulo da questão serve, apenas, como
embasamento temporal do ocorrido e fechamento da mesma trata diretamente da PEC nº
6/2019, ou seja, invariavelmente não há indução ao erro, incongruência na formalização da
pergunta, visto que, independentemente de outras vertentes (que não é o caso) a PEC que
trata da reforma da Previdência é a de n° 6/2019.
Portanto mantem-se a questão como correta.
RECURSO IMPROCEDENTE – GABARITO MANTIDO.

- QUESTÃO 30:
RECURSO PROCEDENTE – GABARITO ALTERADO PARA C.
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