CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO
MARANHÃO – MG
EDITAL 001/2016
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE
MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE
Questão: 11, 17
Candidato: WELLINGTON FERREIRA ARAÚJO
Recurso(s): INDEFERIDO
Justificativa: Conforme estabelecido no Edital:
19.3 Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão
indeferidos;
19.4 Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente
fundamentados ou, ainda, aqueles que derem entrada fora do prazo estabelecido neste
Edital, ou entregue no local de realização das inscrições presenciais e enviados via postal
fora do prazo;

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO
MARANHÃO – MG
EDITAL 001/2016
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE
MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS
Questão: 13
Candidato: HÉRCULES JOSÉ SOALHEIRO FERNANDES
Recurso(s): INDEFERIDO
Justificativa: Todas as palavras da alternativa são paroxítonas, exceto céus. Que é
monossílabo tônico.

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO
MARANHÃO – MG
EDITAL 001/2016
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE
MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
Questão: 37
Candidata: PAOLA PINHEIRO MONTEIRO
Recurso(s): INDEFERIDO
Justificativa: De acordo com a RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, a letra D é
atribuição da Gerência Superior do estabelecimento e a questão pediu a atribuição do
Farmacêutico que é a letra C.
3.1.2. Da Gerência Superior.
São atribuições da gerência superior do estabelecimento:
a) prever e prover os recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao
funcionamento do estabelecimento;
b) assegurar condições para o cumprimento das atribuições gerais de todos os
envolvidos, visando prioritariamente a qualidade, eficácia e segurança do produto
manipulado;
c) estar comprometido com as atividades de BPMF, garantindo a melhoria contínua e a
garantia da qualidade;
d) favorecer e incentivar programa de educação permanente para todos os envolvidos nas
atividades realizadas na farmácia;
e) gerenciar aspectos técnico-administrativos das atividades de manipulação;
f) zelar para o cumprimento das diretrizes de qualidade estabelecidas neste
Regulamento;
g) assegurar a atualização dos conhecimentos técnico-científicos relacionados com a
manipulação e a sua aplicação;
h) garantir a qualidade dos procedimentos de manipulação.

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO
MARANHÃO – MG
EDITAL 001/2016
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE
MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGO: PROFESSOR (MAGISTÉRIO)
Questão: 16
Candidata: ANDREZA MARIA MONTEIRO GODINHO
Recurso(s): INDEFERIDO
Justificativa: A palavra citada não prejudicou o entendimento da questão.
Mnemônico
adjetivo
 relativo à memória; mnêmico.
 relativo ou pertencente à mnemônica.

Questão: 21
Candidata: DANYLA HELEN FERNANDES LIMA
Recurso(s): INDEFERIDO
Justificativa: No segundo parágrafo do texto “Direito de Aprender” lê-se “...como será
possível prover escola a milhões de crianças, se os países ditos civilizados se armam de
muros para negar-lhes tudo?”, a expressão sublinhada não significa que muros foram
erguidos fisicamente, mas que obstáculos foram criados, esse é o exemplo da linguagem
conotativa que a opção C afirma haver no texto. Portanto, o fato procede e questão não
será anulada.
Questão: 22
Candidata: DANYLA HELEN FERNANDES LIMA
Recurso(s): INDEFERIDO
Justificativa: Conforme estabelecido no Edital:
19.3 Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão
indeferidos;
19.4 Não serão reconhecidos os recursos que não estiverem devidamente
fundamentados ou, ainda, aqueles que derem entrada fora do prazo estabelecido neste
Edital, ou entregue no local de realização das inscrições presenciais e enviados via postal
fora do prazo;

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO
MARANHÃO – MG
EDITAL 001/2016
RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA DE
MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGO: SERVENTE ESCOLAR
Questão: 05
Candidatos: ALEX CONCEIÇÃO ALCÂNTARA e TIAGO DE MORAES BRITO
Recurso(s): INDEFERIDO
Justificativa: A definição de conto é a seguinte: “Um conto é uma obra de ficção,
um texto ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou
imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador,
personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente, diz-se que o conto se define pela
sua pequena extensão. Mais curto que a novela ou o romance, o conto tem uma estrutura
fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax”.
Trata-se em de um conto regional do nordeste, muito conhecido em quase todas as
cidades do interior, de Pernambuco ao Maranhão, e tem origem desconhecida.
Abaixo alguns links:
http://www.lpcariri.com.br/p/o-menino-e-o-padre.html
http://sitededicas.ne10.uol.com.br/conto-carochinha-o-menino-e-o-padre2.htm
http://www.canal-educar.net/2012/11/contos-populares-o-menino-e-o-padre.html
http://contandocontospmf.blogspot.com.br/2011/08/conto-popular_9130.html
Questão: 10
Candidatos: ALEX CONCEIÇÃO ALCÂNTARA e TIAGO DE MORAES BRITO
Recurso(s): DEFERIDO
Justificativa: NULA
Questão: 16
Candidatos: ALEX CONCEIÇÃO ALCÂNTARA e TIAGO DE MORAES BRITO
Recurso(s): INDEFERIDO
Justificativa: Consideramos válida as suas observações de que na Língua Portuguesa
existem as grafias viagem e viajem, no entanto, a escolha da opção “via_em” nesta
questão foi proposital, justamente por causa da possibilidade das duas grafias. Sem um
contexto não haveria como definir qual grafia seria a correta a adotar, mas para esta
questão de concurso, o candidato deveria consultar seus conhecimentos específicos
sobre a Língua Portuguesa e associar à lógica de seu raciocínio para ser melhor que os
concorrentes e perceber o contexto dado pelas outras palavras da lista de opções, todas
as outras são substantivos, portanto, o contexto foi dado pela própria lista de palavras e a
única opção correta seria completar a lacuna da palavra com a letra g, para que ela
fizesse parte da lista, para que pertencesse ao contexto. A existência das duas grafias
desta palavra é o ponto detonador do grau de dificuldade da questão. Neste caso, a
questão tem apenas uma resposta válida, é a letra “a”. Viajem com “j” é verbo.

