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EDITAL Nº 008/2018 – JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E 

GABARITO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 

001/2018 

 

O MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA faz saber a quem possa interessar a publicação 

do Edital nº 008/2018 de JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2018, conforme 

segue: 

 

Questão nº 2 – Língua Portuguesa – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Embora o erro de digitação (nascer 

ao invés de nascem) não ocasione incorreção da questão, haja visto que o paralelismo ocorre também 

em “crescem, reproduzem e morrem”, a questão deve ser anulada por erro gramatical que pode induzir 

o candidato ao erro neste caso. 

 

Questão nº 8 – Língua Portuguesa – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A resposta correta seria: advérbio – 

verbo – substantivo – adjetivo. A questão não apresenta resposta correta e necessita de anulação. 

 

Questão nº 14 – Matemática – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Ao enunciar que a dívida é capitalizada mensalmente, fica 

claro que a operação financeira está sendo regida pela modalidade de juros compostos.  

O cálculo apresentado pelo cliente apresenta um erro, está sendo considerado o valor de R$ 4340,00 

como capital, porém trata-se do montante da dívida antes de qualquer pagamento. 

Resolução: M = C * (1+ i )t 

                  4340 = C (1 + 0,035)5 

                   4340=1,188C 

                      C = 3.653,20 

Juro= 4.340,00 – 3.653,20 

Juro = 686,80 

 

Questão nº 16 – Matemática – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Houve um erro de digitação na 

questão, pois não foi especificado a unidade de medida da largura da faixa do material emborrachado. 

 

Questão nº 24 – Agente Comunitário de Saúde 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA.  Existem animais que são 

venenosos, mas não são peçonhentos. Esses animais venenosos não possuem nenhum órgão capaz de 

inocular o veneno, e essa é a principal diferença entre os animais venenosos e peçonhentos. Porém 

alguns sites têm caracterizado o peixe-pedra como peçonhento, dessa forma, a banca decide por 

anular a questão. 

Fonte: 

http://conexaoplaneta.com.br/blog/peconha-de-peixe-e-esperanca-contra-esclerose-multipla/ 

http://galileu.globo.com/edic/114/rep_bichos3.htm 
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Questão nº 32 – Agente Comunitário de Saúde 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O(a) candidato(a) apenas afirma que a questão está 

incorreta sem apresentação de bibliografia como exige o item 8.4 do edital. A seguir segue fonte que 

confirma a correta resposta da questão. 

Fonte: http://www.sesc.com.br/mesabrasil/cartilhas/cartilha6.pdf 

 

 

 

Vicente Dutra, 13 de novembro de 2018. 

 

 

João Paulo Pastório 

Prefeito Municipal 

 


