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PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS - MG 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 003/2022 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 
PRELIMINAR 

 
I 

DOS RECURSOS 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 01 – AGENTE 
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS que insurgem contra a publicação do GABARITO 
PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 003/2022. 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 
Questão 02 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
De fato, no texto, a tradução para o português da palavra Fakkeltog está em itálico. Apesar 
disso, também a própria palavra Fakkeltog está em itálico tanto quando indica um nome 
comum (procissão à luz de velas) como quando indica um nome próprio (o nome do 
álbum da banda A-Ha). Além disso, a asserção da alternativa D diz “Para destacar nomes 
próprios e nomes comuns de origem estrangeira” e não “para destacar apenas nomes 
próprios e nomes comuns de origem estrangeira”. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
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Questão 04 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
O trecho do texto que diz que Morton era cauteloso não apresenta de forma explícita que 
ele tinha medo de aventurar-se (pois ser cauteloso não está relacionado somente ao fato 
de evitar não se entregar aos fatos vindouros, às aventuras). O que está explícito na 
superfície do texto, introduzido por dois pontos é: “em primeiro lugar, Pal e Mags eram 
um capítulo novo, de pouco tempo e, em segundo, não queria mesmo deixar a Noruega”. 
O texto destaca, portanto, que Pal e Mags eram apenas dois recém-conhecidos de Morton. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 06 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
A questão pede que o candidato aponte A FUNÇÃO SINTÁTICA da palavra em destaque 
e não a sua classe gramatical, a qual é, de fato, um adjetivo. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 08 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
O verbo destacado no trecho em questão está conjugado no tempo pretérito imperfeito do 
modo indicativo, o qual exprime, entre outras coisas, a duração de uma ação no passado, 
isto é, antes do momento da enunciação. Por ser um tempo do passado, ele jamais poderá 
exprimir uma duração no tempo presente; embora seja verdade que, na perspectiva de 
outra ação também do passado, ele expresse algo que era presente em relação a ela. 
Contudo, o momento de enunciação do texto apresentado está ancorado no presente, e 
não no passado. Logo, a forma verbal em questão exprime a duração de uma ação no 
passado. 
 
Gabarito mantido. 
INDEFERIDO 
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Questão 13 
 
Procedem as alegações do recorrente.   
 
Caro candidato, ao utilizar o excel e utilizar a ferramenta de soma, basta selecionar a 
célula inicial para ter acesso à fórmula. O item correto é o item C, =soma(A30:A40). 
De fato, houve erro no gabarito da prova 02, Mudança de C para D. 
 
Corresponde à mudança de gabarito, na Prova 02, de C para D. 
 
DEFERIDO 
 

Questão 15 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Caro candidato, o Microsoft word trata-se de um software de processador de textos com 
os recursos oferecidos pela interface gráfica do Windows. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 17 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Resolução: 
M = 3C → 3C = C + J → J = 2C 
2C = (C x i x 20)/100 → 200 = 20i → i = 200/20 = 10%. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
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Questão 18 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Resolução: 
V = V0 x (1 + i) x (1 + i) 
129,42 = V0 x (1 + 0,02) x (1 + 0,04) 
129,42 = V0 x 1,02 x 1,04 
129,42 = V0 x 1,0608  
V0 = 129,42/1,0608 = R$ 122,00. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 19 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Resolução: 
      Dias                 peças                     func. 
       6                      180                       10 
       x                      200                        5   
6/x = 180/200.  5/10→ 9x = 6.20 → 9x = 120  
        Logo x = 120/9 = 13,3 ≅ 13 dias. ITEM c). 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 20 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Se 18 escrevem com a mão direita e 12 com as duas mãos, então só com a mão direita é 
18 – 12 = 6, logo 30 – 18 – 6 = 6 alunos que escrevem apenas com a mão esquerda. ITEM 
b). 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
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Questão 21 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Resolução: 
   Garrafas                 Horas 
     5 000                       4 
     8 000                       x  
(5 000)/(8 000) = 4/x→ 5x = 4.8→ 5x = 32 
        Logo 32 / 5 = 6,4h x 60 = 384 minutos. ITEM a). 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 23 
 
Procedem as alegações do recorrente.   
 
De fato, não há alternativa correta. 
 
QUESTÃO NULA. 
 
DEFERIDO 
 

Questão 29 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Caro candidato, a questão está clara e com enunciado de fácil compreensão. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
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Questão 30 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
De fato, a opção correta é: O período de incubação varia de 4 a 10 dias, sendo em média 
de 5 a 6 dias. 
 
Corresponde à mudança de gabarito, na Prova 02, de A para B. 
 
INDEFERIDO 
 

III 
 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo IX do Edital que rege este 

processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância 

para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 18 de julho de 2022.    
 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS - MG 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 003/2022 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 
PRELIMINAR 

 
I 

DOS RECURSOS 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 02 – AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE que insurgem contra a publicação do GABARITO 
PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 003/2022. 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 
Questão 02 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Interjeições não constituem uma classe de palavras à parte; na verdade, as interjeições são 
conjuntos de sons ou mesmo de palavras de outras classes que, com o devido contorno 
melódico expressivo, são empregadas para expor nossos estados emotivos. Qualquer 
palavra ou conjunto de palavras pode, portanto, ser uma interjeição. Além disso, o 
enunciado da alternativa não diz que tal marca gráfica foi utilizada APENAS para 
destacar nomes próprios e nomes comuns de origem estrangeiras, como o fazem os 
enunciados das outras alternativas. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
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Questão 13 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Caro candidato, ao utilizar o excel e utilizar a ferramenta de soma, basta selecionar a 
célula inicial para ter acesso à fórmula. O item correto é o item C, =soma(A30:A40). 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 17 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Resolução: 
M = 3C → 3C = C + J → J = 2C 
2C = (C x i x 20)/100 → 200 = 20i → i = 200/20 = 10%. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 19 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Resolução: 
      Dias                 peças                     func. 
       6                      180                       10 
       x                      200                        5   
6/x = 180/200.  5/10→ 9x = 6.20→ 9x = 120  
        Logo x = 120/9 = 13,3 ≅ 13 dias. ITEM c). 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
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Questão 20 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Resolução: 
Se 18 escrevem com a mão direita e 12 com as duas mãos, então só com a mão direita é 
18 – 12 = 6, logo 30 – 18 – 6 = 6 alunos que escrevem apenas com a mão esquerda. ITEM 
b). 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 23 
 
Procedem as alegações do recorrente.   
 
De fato, não há alternativa correta. 
 
QUESTÃO NULA 
 
DEFERIDO 
 

Questão 26 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Item correto é        d) Grande parte dos alimentos que compõem uma alimentação 
saudável são aqueles refinados e processados e menos in natura, motivo pelo qual uma 
alimentação saudável é cara e difícil de ser alcançada. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
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Questão 27 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Caro candidato, o que o enunciado põe em questão não é o significado de endemia, 
epidemia ou pandemia, e sim a forma em que o profissional deve atuar em meio a situação 
especificada. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

Questão 28 
 
Procedem as alegações do recorrente.   
 
Residir na comunidade assistida em que atuar desde a data da publicação do edital do 
processo seletivo público, ter concluído o ensino médio e ter concluído, com 
aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas. 
 
Corresponde à mudança de gabarito, na Prova 02, de B para C. 
 
DEFERIDO 
 

Questão 32 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
Caro candidato, a alternativa correta no gabarito já se encontra como letra D. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
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Questão 35 
 
Improcedem as alegações do recorrente.   
 
O item correto no gabarito já é o que aponta V-F-V. 
 
Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 
 

III 
 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo IX do Edital que rege este 

processo seletivo. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância 

para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 18 de julho de 2022.    
Retificado em 25 de Julho de 2022. 

 
INSTITUTO CONSULPAM 
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