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 RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS – PROVA OBJETIVA  

E GABARITO PRELIMINAR 

Processo Seletivo Público e Cadastro de Reserva – Edital nº 001/2018 – Grupiara/MG 

 
A VERSÁTIL Tecnologia e Serviços Administrativos, empresa organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o parecer dos recursos impetrados, de acordo com o subitem 8.4 do Edital de Abertura nº 

001/2018 da Prefeitura Municipal de Grupiara/MG, interpostos contra questão da Prova Objetiva e ao Gabarito Preliminar. 

 

Os referidos recursos trazem questionamentos referentes a questão de nº 14 da Prova Objetiva do Cargo Agente 

Comunitário de Saúde - ACS, aplicada no dia 15/04/2018. 

 

Art. 1º - Conforme subitem 6.13 do Edital de Abertura n° 001/2018, se da análise do recurso resultar anulação de 

questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, 

essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS  

QUESTÃO: Nº 14  

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Procedente e Deferido. Questão Anulada.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, os recursos interpostos, foram criteriosamente analisados e, em resposta aos 

mesmos, para a questão supracitada, temos a esclarecer que a Banca Examinadora ao reanalisar a presente questão 

constatou que, houve um erro na digitação da questão de nº 14 da Prova ACS, precisamente na alternativa (A) Adscrição 

do Território, sendo que o correto seria (A) Adscrição de Usuários, sendo um dos fundamentos e diretrizes da Atenção 

Básica. Embora a alternativa correta seria (B) Saber centralizado na equipe de saúde, houve incoerência nas alternativas 

propostas, não existindo Adscrição de Território e sim que o Território seja Adstrito. Por tal motivo, entende que a referida 

Questão possa ter causado confusão para os candidatos que participaram da Prova, para alcançar a resposta correta. Assim, 

com o intuito de manter a legalidade, a transparência do Processo Seletivo e a isonomia entre os candidatos, decide anular 

a presente questão. 

 

Art. 2º - O gabarito oficial pós-recursos, está disponível nos seguintes endereços: www.grupiara.mg.gov.br e 

www.versatilsolucoesadm.com.br. 

 

Grupiara/MG, 17 de abril de 2018. 
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