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EDITAL DE RESULTADO DE RECURSOS DE 

GABARITO DA PROVA OBJETIVA  
 

PROCESSO SELETIVO 693/2019 
 
A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de 
Araraquara, no uso de suas atribuições e em consonância com a Legislação 
Federal, Estadual e Municipal, DIVULGA o RESULTADO DOS RECURSOS 
interpostos contra o gabarito da prova objetiva divulgado, referente ao 
Processo Seletivo 693/2019, conforme o que segue:  
 

1. DAS DISPOSIÇÕES, FUNDAMENTOS E ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados: 
 

EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
 
 

Questão 04 
 

Improcedem as alegações do recorrente.     
O conteúdo da questão em tela está previsto no Edital 693/2019 
Gabarito mantido. 
INDEFERIDO 
 
 

 

Questão 05 
 

Improcedem as alegações do recorrente.     
A expressão revela uma conotação e a intenção do autor foi manifestada 
denotativamente.  
O recurso não apresenta fundamentação para suas argumentações. 
O recurso desobedece ao Capítulo 7 do Edital:  

7.7. Será liminarmente indeferido o recurso:  
7.8. Que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação 
lógica e consistente que permita sua adequada avaliação;  
7.11. Que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo 
formulário, devendo o candidato utilizar um formulário para cada questão, 
objeto de questionamento;  

Gabarito mantido. 
INDEFERIDO 
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Questão 15 
 

Procedem as alegações do recorrente.     
Segundo a Lei Municipal de Araraquara o item III é verdadeiro, apenas o item II 
é falso. 
Responde à questão a alternativa B. 
DEFERIDO 
 
 

Questão 21 
 

Improcedem as alegações do recorrente.     
Apenas a via área não promove a transmissão da tuberculose, opção “a” é 
falsa. O tratamento da tuberculose dura em média seis meses e não 12 meses, 
a opção “b” é falsa. O fato de os objetos pessoais não terem papel importante 
na transmissão, não implica em nenhum momento que o paciente não deva ter 
cuidado com seus objetos pessoais, a opção “d” é falsa. A opção é “c” é a 
única opção verdadeira.  
Gabarito mantido. 
INDEFERIDO 
 
 

Questão 25 
 

Improcedem as alegações do recorrente.     
O mosquito apresenta quatro fases e não três, opção “a” é falsa. Quem realiza 
a transmissão é a fêmea e não o macho Aedes aegypti, a opção “c” é falsa. A 
dengue é transmitida pela picada do Aedes aegypti, a opção “d” é falsa. A 
opção é “b” é a única opção verdadeira.  
Gabarito mantido. 
INDEFERIDO 
 
 

2 - Diante do exposto, submetido os recursos interpostos a análise da Banca 
Examinadora, os mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de 
acordo com as decisões e fundamentações supra elencadas, com base no 
Capítulo 07 do Edital 693/2019 que rege este Processo Seletivo.  
 
3 - Fica reiterado que a Banca Examinadora se constitui na última instância 
para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais. 
 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, aos 27 (vinte e sete) de 

março de 2.020 (dois mil e vinte).  

 

JULIANA PICOLI AGATTE 
Secretária Municipal de Gestão e Finanças e 

Presidente da Comissão de Concursos e Processos Seletivo 


