
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Recurso: 

A QUESTÃO 1 FOI MAL FORMULADA, POIS PEDIA A ÚNICA ALTERNATIVA QUE FOSSE TRISSÍLABA. 
MAS NA QUESTÃO TEM TRÊS ALTERNATIVAS QUE CORRETAS. 
NA QUESTÃO DEVERIA TER A PALAVRA NÃO, OU SEJA, A QUESTÃO DEVERIA SER : QUAL A ÚNICA ALTERNATIVA QUE NÃO TEM TRISSÍLABA. 
QUESTÃO TEM QUE SER ANULADA. 

Código do recurso: 1436 | Solicitado em: 25/08/2020 -12:02 

LÍNGUA PORTUGUESA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 1 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:28 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Recurso: 

QUESTÃO 19 
 
Anulação da questão , por não haver alternativa correta. 
 
Considerou-se como correta a alternativa D, ou seja, que todos os itens estariam corretos. 
 
Ocorre que os itens II e III não corresponde com o indicado na Lei 11.350/06¹, vigente, pois em seu art. 6°, preceitua: “II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; III - ter concluído o ensino médio.” 
 
Sendo assim, somente o item I está correto, logo, não há alternativa com apenas o item I como correto. Portanto, a questão deve ser anulada. 
 
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm 

Anexo(s): Data do envio 

Lei nº 11.350.doc  25/08/2020 15:11 

Código do recurso: 1438 | Solicitado em: 25/08/2020 -15:11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 19 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

https://www.nemesisconsult.com.br/uploads/355/concursos/45/recursos/149/b10205b64879dfc15905dfa16f0e8f7a.doc


Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:31 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I 

Recurso: 

A questão 14 porque entardecer é parassíntese, desprestigio é prefixação, oneroso é sufixação. 
Eu não concordo com o gabarito que colocou a resposta B. É a resposta C. 

Código do recurso: 1444 | Solicitado em: 25/08/2020 -21:15 

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I Questão 14 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição do gabarito oficial, alternativa alterada para C. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:35 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I 

Recurso: 

Porque não concordo com o gabarito ,porque pesquisei a questão e diz que a letra B está correta, e a letra C está incorreta. 
Quero que vocês analise a questão. 

Código do recurso: 1447 | Solicitado em: 25/08/2020 -22:36 

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I Questão 12 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:33 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I 

Recurso: 

A questão 11 não concordo com o gabarito porque pesquisei a pergunta na internet e perguntei para um professor. 
e vi que a letra D está correta e a letra A está incorreta. 

Código do recurso: 1445 | Solicitado em: 25/08/2020 -21:22 

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I Questão 11 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: INDEFERIDO 

Resposta: 

ARTIGO é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. 

Os artigos classificam-se em: 

Definidos: o / a / os / as 
Indefinidos: um / uns / uma / umas 

ADJETIVO é a palavra que caracteriza o substantivo. Palavra que se relaciona com o substantivo para lhe atribuir uma qualidade. Exemplos: mulher linda, livro divertido, árvore alta, olhos azuis. 

NUMERAL é uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. 

PRONOME é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. 

Sendo assim, considero o recurso INDEFERIDO 

Respondido em: 31/08/2020 -17:32 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Recurso: 

Questão 01 
 
Anulação da questão , por não haver alternativa correta. 
 
Questão não foi formulada corretamente, pois a questão era para marcar a única alternativa correta, porém havia 3 alternativas que as respostas eram corretas. 
A questão pedia que a alternativa correta tivesse todas as palavras trissílabas, e de acordo com o estudo da separação silábica as alternativas A,C e D contém todas as palavras trissílabas, e a alternativa B que no gabarito estava como correta contém a palavra AGUEI, 
esta sendo uma palavra dissílaba. 
 
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=aguei 



Anexo(s): Data do envio 

separação de sílaba.docx 25/08/2020 15:34 

Código do recurso: 1439 | Solicitado em: 25/08/2020 -15:34 

LÍNGUA PORTUGUESA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 1 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:29 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I 

Recurso: 

Caro examinador, 
 
Venho, por meio deste recurso, solicitar a revisão do gabarito da QUESTÃO 14 referente ao caderno de questão – prova objetiva – Professor de Educação Básica I. 
 
Justificativa: 
 
No gabarito preliminar consta como resposta a alternativa B, mas analisando a formação das palavras em questão, é possível identificar que a resposta correta é a alternativa C, visto que conforme o Dicionário, a formação da palavra “entardecer”( ENTARDECER: 
en+tard+ecer) é acrescida de prefiro e sufixo, o que define derivação parassintética, impossibilitando ser a alternativa B que afirma ser sufixação. 
 
Da mesma forma, a palavra “desprestígio” (DESPRESTIGIO: des+prestígio ) sofreu o acréscimo do prefixo “des”, utilizando assim a derivação prefixal, o que impossibilita que a resposta seja a alternativa B, a qual afirma ser derivação parassintética. 
 
Podemos verificar abaixo detalhadamente: 
ENTARDECER: en+tarde+ecer = uso de prefixo e sufixal, sendo assim, derivação parassintética. 
Conforme Dicionário Online: https://www.dicio.com.br/entardecer/ 
 
DESPRESTIGIO: des+prestígio= uso de prefixo, sendo assim, derivação prefixal. 
Conforme Dicionário Online : https://www.dicio.com.br/desprestigio-2/ 
 
Peço, gentilmente, que analise este recurso para que seja feita a revisão do gabarito da QUESTAO 14, alterando a resposta que passaria de alternativa B para alternativa C. 

Anexo(s): Data do envio 

recurso questao 14 foto.docx 25/08/2020 08:05 

Código do recurso: 1434 | Solicitado em: 25/08/2020 -08:05 

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I Questão 14 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

https://www.nemesisconsult.com.br/uploads/355/concursos/45/recursos/149/06586d845a1557b166106d4bdb408b19.docx
https://www.nemesisconsult.com.br/uploads/355/concursos/45/recursos/149/9592458530f8146b28eefca5f68e7dd4.docx


Ocorreu falha na composição do gabarito oficial, alternativa alterada para C. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:36 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I 

Recurso: 

Caro examinador, 
 
Venho, por meio deste recurso, solicitar a anulação da QUESTÃO 12, referente ao caderno de questão – prova objetiva – Professor de Educação Básica I. 
 
Justificativa: 
 
No gabarito preliminar foi divulgado que a resposta correta seria a alternativa C, mas analisando as demais alternativas, podemos verificar que na alternativa D as palavras também não possuem três cognatos, pois as palavras “viver” e “vida” são cognatas porque que 
derivam de “vida”. Todavia, a palavra “vidente” que está sucessiva as duas primeiras não é cognata das demais, pois deriva de “visão”, justificativa que pode ser comprovada no Dicionário Online( https://www.dicio.com.br/vidente/). 
 
Portanto, a questão possui duas respostas: alternativa C e alternativa D. 
 
Peço gentilmente que avalie este recurso e confirme a anulação da Questão 12. 

Código do recurso: 1435 | Solicitado em: 25/08/2020 -08:11 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- PEB I 

Questão 12 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:34 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Recurso: 

A questão 12 pede para identificar a classe gramatical, porém, ela não destaca nas alternativas a palavra que a classe gramatical está se referindo. Para poder responder a questão seria necessário que uma das palavras da frase estivesse destacada de alguma forma. 

Anexo(s): Data do envio 

20200825_173719.jpg  25/08/2020 17:51 

Código do recurso: 1441 | Solicitado em: 25/08/2020 -17:51 

https://www.nemesisconsult.com.br/uploads/355/concursos/45/recursos/149/138ac993020d695894231820be084afd.jpg


LÍNGUA PORTUGUESA - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Questão 12 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:39 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Recurso: 

A questão 15 pede em qual das opções abaixo a palavra destacada não está corretamente classificada, porém, nas alternativas não possui nenhuma palavra destacada, é impossível responder corretamente a questão sem saber qual a palavra destacada. 

Anexo(s): Data do envio 

20200825_173731.jpg  25/08/2020 17:58 

Código do recurso: 1442 | Solicitado em: 25/08/2020 -17:58 

LÍNGUA PORTUGUESA - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Questão 15 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu Falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:39 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Recurso: 

No caderno de questões sobre linguá portuguesa na questão 
1 - Qual a unica alternativa trissílaba? 
a) Olinda, sacada, floreira 
b) caneca, aguei, carnaval 
c) Observar, aposta, guarita 
d) Arlindo, mosquito, canela 
 
Firmo aqui que a resposta correta é a alternativa D, e no gabarito oficial consta como alternativa B, peço a revisão da mesma. 

Código do recurso: 1443 | Solicitado em: 25/08/2020 -18:43 

https://www.nemesisconsult.com.br/uploads/355/concursos/45/recursos/149/4be9d7703a431f19408b99df8f834d4d.jpg


LÍNGUA PORTUGUESA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 1 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:30 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I 

Recurso: 

Na questão de número 14, segundo o gabarito, a resposta é a alternativa B, porém, peço por favor, que revejam a resposta, pois, segundo a obra “Nova Gramática do Português Comtemporâneo” de autoria de Celso Ferrreira da Cunha e Luis Filipe Lindley, 
PARASSÍNTESE (Lexikon Editora Digital, 2016 – página 116) é a inclusão simultânea de prefixo e sufixo à palavra primitiva, que é o caso do “EM” e do “CER” da palavra entardecer; PREFIXAÇÃO (mesma bibliografia, página 97) é a inclusão de prefixo à palavra 
primitiva, por exemplo “des” na palavra desprestígio e SUFIXAÇÃO (mesma bibliografia, página 102) é a inclusão de sufixo à palavra primitiva, por exemplo “oso” na palavra oneroso. Portanto, segundo a bibliografia apresentada, a resposta correta é a alternativa C. 
Convém destacar que enviei as páginas citadas da referida obra bibliográfica em formato digital. 

Anexo(s): Data do envio 

recurso-santa-salete-patricia.pdf 25/08/2020 22:31 

Código do recurso: 1446 | Solicitado em: 25/08/2020 -22:31 

LÍNGUA PORTUGUESA - PEB I Questão 14 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição do gabarito oficial, alternativa alterada para C. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:38 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Recurso: 

A questão 1 foi mal formulada , pois pedia a única alternativa que fosse trissílaba , porém existe três alternativas corretas como trissílabas . 
No caso a questão deveria pedir qual a única alternativa que não é trissílaba ,sendo assim seria a alternativa B divulgada pelo gabarito oficial. 
 
A palavra “aguei”, de acordo com as regras de divisão silábica, é dissílaba, já que não são separados os ditongos e tritongos orais: “a – guei” 
 
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-classificacao-das-palavras-quanto-ao-numero.htm 

https://www.nemesisconsult.com.br/uploads/355/concursos/45/recursos/149/57dffcae12e2c8654760b123d04bcd9c.pdf


Anexo(s): Data do envio 

recurso 1.jpeg 25/08/2020 12:43 

recurso.jpg 25/08/2020 12:43 

Código do recurso: 1437 | Solicitado em: 25/08/2020 -12:42 

LÍNGUA PORTUGUESA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 1 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:30 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE 

Processo Seletivo - 01/2020 

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Recurso: 

Questão 19 
 
Anulação da questão, por não haver alternativa correta. 
Considerou-se como correta a alternativa D, ou seja, que todos os itens estariam corretos. 
Ocorre que os itens II e III não corresponde com o indicado na Lei 11.350/06¹ , vigente, pois em seu art. 6°, preceitua: “II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; III - ter concluído o ensino médio.” 
Sendo assim, somente o item I está correto, logo não há alternativa com apenas o item I como correto. Portanto, a questão deve ser anulada. 
 
¹ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm 

Código do recurso: 1440 | Solicitado em: 25/08/2020 -16:21 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 19 (Prova 1) 

 

SITUAÇÃO: DEFERIDO 

Resposta: 

Ocorreu falha na composição da questão, questão cancelada. 

Respondido em: 31/08/2020 -17:31 

 

https://www.nemesisconsult.com.br/uploads/355/concursos/45/recursos/149/697de80dba1ac1f5a10d42d81fb166a6.jpeg
https://www.nemesisconsult.com.br/uploads/355/concursos/45/recursos/149/51f96f6ed0dfb88c08dccf005d9fe971.jpg

