
 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO Nº 001/2021-PMAP 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

RESPOSTAS DE RECURSOS IMPETRADOS 

 Impetrante: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE SOUSA 

Nº de inscrição: 051 

Objeto do recurso: Questão 03 da prova objetiva 

Argumentação: Candidata requere a anulação da referida questão por entender que o conteúdo vinculante (figuras 
de linguagem) não consta como conteúdo programático do processo seletivo, uma vez que não está disposto no 
edital do referido certame. 

Parecer da Comissão: DEFERIDO 

A Comissão Organizadora acata a solicitação da candidata por entender que ocorreu um erro na formulação da 
questão 03, uma vez que o conteúdo vinculante (figuras de linguagem) de fato não está previsto no edital deste 
certame, razão esta que faz com que a questão 03 da prova objetiva realizada no dia 19/12/2021 torne-se NULA, 
fato que faz com que TODOS os candidatos que realizaram a prova em questão sejam contemplados com uma 
pontuação extra de 2 pontos referente a tal questão, os quais serão adicionados a soma de pontos das demais 
questões restantes da referida prova. 

 

Impetrante: JOSÉ RIVALDO DE OLIVEIRA 

Nº de inscrição: 030 

Objeto do recurso: Questão 18 da prova objetiva 

Argumentação: Candidato requere a anulação da referida questão por entender que o enunciado está incompleto, 
uma vez que ele oculta informações relativas ao artigo 53 da Lei Municipal nº 133/2006, fato este que julga ter 
confundido os candidatos quanto a resposta correta a ser assinalada. 

Parecer da Comissão: INDEFERIDO 

A Comissão Organizadora rejeita o requerimento do candidato uma vez que os termos citados pelo mesmo estão 
todos acompanhados de reticências, termo utilizado de forma recorrente na língua portuguesa para suprimir 
palavras de um texto, mas que não modifica o seu sentido integral, fato este que não invalida a resposta da referida 
questão, haja vista que os termos citados no enunciado não alteram o sentido descrito na lei ora citada. Portanto 
o conteúdo relativo a referida questão permanece inalterado. 

 

Objeto do recurso: Questão 29 da prova objetiva 

Argumentação: Candidato requere a anulação da referida questão por entender que a resposta do gabarito oficial 
está errada, e que a resposta correta seria a opção Fundo Nacional de Saúde, a qual não era uma das alternativas 
da referida questão. 

Parecer da Comissão: INDEFERIDO 

A Comissão Organizadora rejeita o requerimento do candidato uma vez que a argumentação do mesmo não tem 
sustentação técnica relativa, uma vez que o enunciado faz citação ao artigo 3º da Lei Federal nº 8.142/1.990, 
porém a resposta de tal questão é encontrada no artigo 4º da mesma lei, o qual faz referência ao artigo 3º e 
determina as condicionantes para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam recursos federais 
para uso em ações e serviços de saúde. Portanto o conteúdo relativo a referida questão permanece inalterado. 


