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RESPOSTA AO RECURSO IMPETRADO – GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA APLICADA EM 20/05/2018 

Processo Seletivo Público – ACS e ACE - Edital de Abertura nº 001/2018 

RESPOSTA AO RECURSO IMPETRADO – PROVA OBJETIVA ACE 

E GABARITO PRELIMINAR 

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

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

legais, e a Comissão de Supervisão e Acompanhamento do Processo Seletivo, tornam público o parecer do recurso interposto, de 

acordo com o subitem 8.4 do Edital de Abertura nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Canápolis/MG, impetrado contra questão 

da Prova Objetiva ACE e ao Gabarito Preliminar. 

 

Art. 1º - Conforme subitem 7.14 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. 

O referido recurso traz questionamento referente a questão de nº 06 da Prova Objetiva do Cargo de Agente de Combate às Endemias 

– ACE, aplicada no dia 20/05/2018. 

 

Candidato(a): Irys Fernanda Oviedo Siqueira da Silva – Inscrição: 190 

Cargo: Agente de Combate às Endemias – ACE 

Questão: Nº 06 PROVA ACE e Nº 05 PROVA ACS 

Resultado da Análise: Recurso Deferido. Questão Anulada.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, o recurso interposto, foi criteriosamente analisado e, em resposta ao mesmo, 

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

há alguns fatores que afetam o ciclo de vida do mosquito Aedes Aegypti, variando de acordo com a temperatura, 

disponibilidade de alimentos, alta densidade populacional e baixa cobertura vegetal onde o mosquito encontra alvos para 

alimentação mais facilmente, falta de infraestrutura de algumas localidades e quantidade de larvas no mesmo criadouro, 

uma vez que a competição de larvas por alimento (em um mesmo criadouro com pouca água) consiste em um obstáculo 

ao amadurecimento do inseto para a fase adulta. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o 

desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar um período de 10 dias, e até 20 dias, sendo que, após esses 

períodos já poderá transmitir a doença, dependendo do tempo de incubação do vírus e dos fatores citados acima.  

Fonte: IOC - Instituto Oswaldo Cruz: http://www.ioc.fiocruz.br 

Portanto, por tais fatores e características a respeito do ciclo de vida do Aedes Aegypti, entende-se que a referida Questão 

nº 06 da Prova de ACE e a mesma Questão de nº 05 da Prova de ACS 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.canapolis.mg.gov.br e 

www.versatilsolucoesadm.com.br. 

 

Canápolis/MG, 24 de maio de 2018. 
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