PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2007

MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO
DE GABARITOS PRELIMINARES
De acordo com o Edital 01/2007, que rege o concurso, os recursos com argumentações
inconsistentes, extemporâneos, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição,
que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas
previamente estipuladas em edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão
respostas publicadas na Internet.

RECURSOS DE GABARITOS PRELIMINARES
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
LÍNGUA PORTUGUESA
Não foi interposto recurso para a prova de Língua Portuguesa.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 19 – Alterado gabarito de A para E. A questão teve seu gabarito alterado porque efetivamente
a alternativa E privilegia as possibilidades da questão, todas com base no art. 198 da CF/88.
QUESTÃO 27 – Mantida. A lei é clara quanto às atividades do Agente Comunitário de Saúde e, se alguma
Unidade de Saúde decide que deve também assumir outras atividades, deve ser em decorrência das
necessidades da região, mas não exigência legal.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 34 – Mantida. Somando 3,65 com o seu dobro, e depois dividindo o resultado por 5, encontrase:
Resolução:

3,65 + (3,65 × 2) ÷ 5 = 2,19 , alternativa correta: E.
QUESTÃO 40 – Alterado gabarito de A para C.
III. Verdadeira.

9 x ⋅ 3x = 32 x ⋅ 3x = 33x

Considerando-se que a proposição III é verdadeira para qualquer x real, tem-se que o gabarito adequado
para a questão é LETRA C.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 03 – Mantida. A palavra corriqueiras no contexto em que está inserida somente poderia ser
substituída por triviais. Corriqueiras, segundo o Dicionário Aurélio, indicado como bibliografia de apoio,
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significa trivial, corrente, vulgar, portanto vindo ao encontro do significado no texto. Já a palavra diária,
indicada pelo candidato como também correta, indica uma situação aquilo que se faz todos os dias.
Observe-se que no texto há referência à situações que podem ocorrer em qualquer momento – como num
almoço, num jantar, num lanche, etc., e não no almoço, no lanche, no jantar. O uso do artigo indefinido
ressalta mais ainda a idéia de que a única palavra cujo significado mais se aproxima de corriqueiras é a
indicada na alternativa E.
QUESTÃO 06 – Mantida. Conforme a Gramática indicada no Edital – Novíssima Gramática da Língua
Portuguesa, uma família de palavras forma-se de vocábulos cognatos, ou seja, aqueles que procedem de
uma mesma raiz, como é o caso das palavras indicadas na alternativa E.
QUESTÃO 09 – Mantida. Na linha 30, as duas ocorrências da preposição de não são exigidas pelo verbo
ser. A primeira ocorrência introduz uma locução adjetiva que funciona como predicativo do sujeito, portanto,
o verbo em questão não faz exigência desse elemento de ligação, pois funciona como verbo de ligação,
apenas. O segundo de faz a ligação entre o substantivo famílias e seu respectivo qualificador de nível
sócio-econômico.
QUESTÃO 10 – Mantida. Caso os travessões fossem trocados por vírgulas, na linha três teríamos duas
vírgulas, uma ao lado da outra, o que causaria incorreção à frase.
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11 – Mantida. Poder Público é a manifestação da forma de governo do candidato eleito que
coloca em prática as idéias de seu partido político, diferentemente do Estado, que é permanente, não muda
de acordo com as idéias políticas dos eleitos.
QUESTÃO 13 – Mantida. A questão trata do art. 198 da CF/88, na sua forma literal.
QUESTÃO 19 – Mantida. A Lei 11.350 é de 2006 e expressa em seu art. 5º que na época de sua
publicação todos aqueles que já estivessem exercendo a função permaneceriam, não importando a
escolaridade. Entretanto, após a promulgação da lei, todo aquele interessado em ser Agente de Combate
as Endemias, deve ter Ensino Fundamental.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 25 – Mantida. Qual o valor de

80 + 20 ?

Resolução:

80 = 4 5

20 = 2 5

4 5 + 2 5 = 6 5 , alternativa correta: A
QUESTÃO 32 – Alterado gabarito de A para C.
III. Verdadeira.

9 x ⋅ 3x = 32 x ⋅ 3x = 33x

Considerando-se que a proposição III é verdadeira para qualquer x real, tem-se que o gabarito adequado
para a questão é LETRA C.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 33 – Mantida. O enunciado da questão é bem claro: "Para excluir a pasta apontada pela seta nº
4, basta selecioná-la e", ou seja, é afirmado, no enunciado da questão que, antes de excluir a pasta
chamada Excel é necessário, antes, selecioná-la.
QUESTÃO 34 – Mantida. O arquivo Teste.txt, apontado pela seta nº 5, encontra-se armazenado
fisicamente dentro da pasta Provas, conforme afirmado no item I desta questão, estando correto. O item II
também está correto, pois a seta nº 6 aponta para um dispositivo de armazenamento utilizado pelo
computador chamado, genericamente, de drive, neste caso o drive (J:).
QUESTÃO 39 – Mantida. O gabarito oficial foi divulgado de forma correta. A única alternativa correta, desta
questão, é o item III; portanto a resposta correta é a letra B), conforme divulgado no site da Fundatec. O
item I desta questão diz que a célula corrente, que se encontra se selecionada, é a E, o que está errado,
pois a célula que se encontra selecionada é a E6. O item II também está errado, uma vez que para ser
mostrado, no local apontado pela seta nº 1, a soma dos valores 40 e 70, bastaria inserir, neste local, a
fórmula = C4 + D4. O item III está correto, pois a planilha que se encontra selecionada chama-se Plan1.

FUNDATEC
Comissão de Concursos/Processos Seletivos

Porto Alegre, 04 de maio de 2007.
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