
  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2021 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA 

                                                      EDITAL Nº 001/2021 

  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

  

A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA, através da Comissão 
Especial de Trabalho, nomeada pela Portaria n.º º 0311/2021, de acordo com os termos do Edital 
Anexo I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021, RESOLVE: 

  

1. Tornar pública a Lista Provisória dos Candidatos Inscritos  - ACS (Recursos 
DEEFERIDOS e INDEFERIDOS). 

Num de 
Candidatos 

Número 
de 

Inscrição 

Nome  RECURSOS 

ACS 

01 2266 NELI APARECIDA RODRIGUES  Questão 19 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 20 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 26 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 28 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 



  

Pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

02 2833 RAISSA MARLEY DANTAS DE OLIVEIRA Questão 12 - INDEFERIDO 
A resposta D está em conformidade com 

o Novo Acordo Ortográfico. 

Questão 26 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

03 2510 SYNTIA AUGUSTA DE SOUSA SILVA Questão 28 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

04 2297 ALINE DIVINA BRITO SANTOS FERREIRA Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

Pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

05 2099 DANIEL BRAZ MARTINS  Questão 05 - INDEFERIDO 
Recurso indeferido, visto que a 
argumentação apresentada foi 
inconsistente, haja vista, tratar- 

se de um texto misto, como aponta o 
gabarito. 

Questão 18 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 19 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 20 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 26 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 



  

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 28 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

Pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

06 2228 HIAGO VICTOR GUIMARÃES SILVA Questão 04 - INDEFERIDO 
Recurso indeferido, visto que a 

argumentação apresentada pelo 
candidato, não se adequa às 

normas gramaticais. 

Questão 11 - INDEFERIDO 
Recurso indeferido, visto que a palavra 
Deus é um substantivo masculino, logo, 

não há crase. 

Questão 26 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

Questão 34 - INDEFERIDO 
Recurso indeferido, visto que a 
argumentação apresentada foi 

inconsistente, haja vista, até 
mesmo em uma busca rápida no google, 

é possível encontrar que a fome 
excessiva, é uma das 

manifestações da doença. 

Questão 47 - INDEFERIDO 
Recurso indeferido, visto que a 
argumentação apresentada foi 

inconsistente, haja vista, a 
dengue hemorrágica, que é o caso mais 

grave de dengue, possui o sorotipo 
DENV-2, questão 

correta, como demonstra o gabarito. 



  

07 2746 NAYARA RODRIGUES DE AQUINO Questão 28 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

08 2090 BRUNA ALCÂNTARA DE MELO CRUZ Questão 06 – INDEFERIDO 
A resposta D está em conformidade com 

as novas regras gramaticais. 

Questão 26 -  DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

09 2095 LUZINETE RODRIGUES LOPES DE 
OLIVEIRA 

Questão 19 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 20 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 26 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 28 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 46 - INDEFERIDO 
Ainda que hajam duas alternativas iguais, 
ambas estavam incorretas de acordo com 

o gabarito, 



  

logo, nenhuma das alternativas era a 
certa, portanto não altera o resultado 

final. 

10 2798 MARIA BONFIM SOARES DE OLIVEIRA 
PEREIRA 

Questão 28 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

11 2115 IASMIN ALMEIDA PEREIRA GUEDES Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

12 2406 JAQUELINE DE AZEVEDO Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

Questão 46 - INDEFERIDO 
Ainda que hajam duas alternativas iguais, 
ambas estavam incorretas de acordo com 

o gabarito, 
logo, nenhuma das alternativas era a 
certa, portanto não altera o resultado 

final. 

13 2039  KARINA MAURICIO DE SOUSA Questão 28 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

14 2033  DEGMAR DE SOUSA SARAIVA Questão 20 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 22 - INDEFERIDO 
A questão trata especificamente de 

dados do IBGE, trazendo explicitamente 
tal informação, não 



  

fazendo sequer menção a página da 
Prefeitura, portanto, argumento 

infundado, para anulação 
da questão. 

Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

15 2343 DANILO EPAMINONDAS MARTINS E 
MARTINS 

Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

16 2395 KACIENY SOUSA OLIVEIRA  Questão 02 - INDEFERIDO 
Recurso indeferido, visto que os 

argumentos apresentados pela candidata 
não se sustentam, 

pois as questões foram rigorosamente 
elaboradas em conformidade com o 

edital. 

Questão 18 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 19 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 20 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

17 2344 JOÃO GERALDO BARBOSA Questão 08 - INDEFERIDO 
Solicitação indeferida, tendo em vista que 
o conteúdo da questão está estritamente 

de acordo com o conteúdo solicitado. 

Questão 18 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 



  

Questão 19 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 20 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

18 2995 MAYARA RODRIGUES DE AQUINO Questão 18 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 20 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 30 - DEFERIDO 
Por erro na impressão da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que a 

pontuação será dada a todos os 
candidatos. 

19 2352 CAROLINE DE SOUSA LIMA CAMARGOS Questão 26 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 28 - DEFERIDO 
Por erro na formulação da questão, a 

Banca optou pela anulação da questão. 
Ocasião em que 

a pontuação será dada a todos os 
candidatos que prestaram a prova. 

Questão 46 - INDEFERIDO 
Ainda que hajam duas alternativas iguais, 
ambas estavam incorretas de acordo com 

o gabarito, 
logo, nenhuma das alternativas era a 
certa, portanto não altera o resultado 

final. 

20 2351 NAYLA LAIANE DE SOUZA DA SILVA Questão 26 - DEFERIDO 



  

Por erro na formulação da questão, a 
Banca optou pela anulação da questão. 

Ocasião em que 
a pontuação será dada a todos os 

candidatos que prestaram a prova. 

Questão 46 - INDEFERIDO 
Ainda que hajam duas alternativas iguais, 
ambas estavam incorretas de acordo com 

o gabarito, 
logo, nenhuma das alternativas era a 
certa, portanto não altera o resultado 

final. 

 

01 2789 Benta Pereira da Luz Fechamento do Portão – INDEFERIDO 
EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS   

8.2.8 e 8.2.10 

02 2901 Vitória Pereira Aguiar Santos Fechamento do Portão - INDEFERIDO 
EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS   

8.2.10 

03 2871 Wellington Carlos Cavalcante Araújo Fechamento do Portão - INDEFERIDO 
EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS   

8.2.10 

04 2510 Syntia Augusta de Sousa Silva Acesso cartão resposta - INDEFERIDO  
O EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS veda o 

pedido de revisão ou 
vistas de prova, conforme item 14.2. 

05 2406 Jaqueline de Azevedo Acesso cartão resposta - INDEFERIDO  
O EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS veda o 

pedido de revisão ou 
vistas de prova, conforme item 14.2. 

 

1. Tornar pública a Lista Provisória dos Candidatos Inscritos  - ACE (Recursos 
DEEFERIDOS e INDEFERIDOS). 

Num de 
Candidatos 

Número 
de 

Inscrição 

Nome  RECURSOS 

ACE  

01 1153 Hiago Victor Guimarães Silva Questão 26 - DEFERIDO 
Por erro na elaboração da questão, a Banca 

optou pela anulação da questão. Ocasião em 
que a 

pontuação será dada a todos os candidatos. 

02 1727 Nayara Rodrigues de Aquino Questão 29 - INDEFERIDO 
Esta banca indefere o pedido de anulação da 

questão 29, tendo em vista que pela foto 
apresentada, é totalmente possível identificar a 

qual sistema operacional pertence a área de 
trabalho em questão. 

03 1733 Bruna Alcântara de Melo Cruz Questão 26 – DEFERIDO Por erro na formulação 
da questão, a Banca optou pela anulação da 



  

questão. Ocasião em que a pontuação será 
dada a todos os candidatos. 

Questão 29 - INDEFERIDO É perfeitamente 
possível identificar a qual sistema operacional, 

pertence a área de trabalho em questão. 

04 1052 Karina Mauricio de Sousa Questão 29 - Questão 29 - INDEFERIDO 
Esta banca indefere o pedido de anulação da 

questão 29, tendo em vista que pela foto 
apresentada, é totalmente possível identificar a 

qual sistema operacional pertence a área de 
trabalho em questão. 

05 1369 João Geraldo Barbosa Questão 20 - DEFERIDO Por erro na elaboração 
da questão, a Banca optou pela anulação da 
questão. Ocasião em que a pontuação será 

dada a todos os candidatos. 

06 1048 Degmar de Sousa Saraiva Questão 17 - INDEFERIDO 
Analisando recurso do candidato, indeferimos a 

solicitação, pois a pergunta foi feita tomando 
por base o filho mais velho, ou seja, diz que o 
filho mais novo e o filho do meio ganham uma 

proporção do filho mais velho, e não que 
ganham aquela proporção em cima do total, ou 

seja, 
o filho mais velho ganhará R$ 46.875,00 e o 
filho mais novo ganhará um terço do mais 

velho, o 
que equivale a R$ 15.625,00 e o filho do meio 
ganhará 37.500,00, no fim, somando todos os 

valores, chegará ao resultado de R$ 100.000,00. 

 

01 1455 Jaqueline de Azevedo Acesso cartão resposta - INDEFERIDO  
O EDITAL Nº 001/2021 – SEMUS veda o pedido 

de revisão ou 
vistas de prova, conforme item 14.2. 

 

Conceição do Araguaia – PA, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

JAIR LOPES MARTINS 
Prefeito Municipal 


