SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS
CONTRA O GABARITO PARCIAL DE TODOS OS CARGOS

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de professores,
para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente
contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os julgamentos e esclarecimentos
de questões abaixo alistados. Os demais recursos foram indeferidos por ausência de
fundamentação.

SEPROD

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO:
QUESTÃO: 02
Resposta: INDEFERIDO
O texto afirma: “O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior
e o mundo exterior [...] sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos
do homem.” Ao falar da exploração do nosso país é evidenciado no texto que a autora dessa
exploração é a Europa, utilizada como referência para comparar com o Brasil. Nota-se que o
autor faz uso de diversos pensadores europeus, por exemplo, para assim evidenciar o que
seria a grandiosidade dessa região (continente) perante o Brasil, cujas riquezas estão em
outros elementos.

QUESTÃO: 20
Resposta: INDEFERIDO
De acordo com o site do IBGE, a maior parte do PIB de Monte Alegre de Sergipe origina do
setor de serviços(ou seja setor Terciário da economia)
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=280420&idtema=125&search=
sergipe|monte-alegre-de-sergipe|produto-interno-bruto-dos-municipios-2011

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO / LEGISLATIVO
QUESTÃO: 31
Resposta: INDEFERIDO
1 – A questão é conceitual, por isto mesmo a palavra tem que ser repetida para nortear o
leitor / candidato sobre a estruturação da mesma, isto é, o que, de fato, está sendo cobrado
na questão.
2 – O item I e o item II referem-se à EFETIVIDADE; o item III refere-se ao PRINCÍPIO DA

EFICIÊNCIA.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
QUESTÃO: 07
Resposta: DEFERIDO
QUESTÃO ANULADA
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QUESTÃO: 08
Resposta: INDEFERIDO
A questão trata de ortografia e significação da palavra, contemplada pelos itens: ortografia;
parônimos; compreensão de textos; interpretação de textos.

QUESTÃO: 09
Resposta: INDEFERIDO
A questão refere-se à ocorrência de crase, que é indicada pelo acento grave, sendo, portanto
contemplada pelo item: acentuação.

QUESTÃO: 10
Resposta: DEFERIDO
QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO: 24
Resposta: DEFERIDO
QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO: 27
Resposta: INDEFERIDO
De acordo com o IBGE, o município de Monte Alegre de Sergipe surgiu na década de 50 do
século XX.
(http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=280420&search=sergipe|mo
nte-alegre-de-sergipe|infograficos:-historico)
Formação Administrativa
Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Monte Alegre de Sergipe,
pela lei estadual nº 525-A, de 25-11-1953, desmembrado de Nossa Senhora da Glória. Sede no
atual distrito de Monte Alegre do Sergipe. Constituído do distrito sede. Instalado em 03-01-1955.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.

