
 

 

 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2021 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABRITO 

 

 O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS faz saber a quem possa interessar o 

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABRITO do EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2021, conforme segue: 

 

Questão nº 06 – Matemática – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso não assiste o candidato. Pois a resposta correta é 

alternativa D, a mediana está representada no ano de 2016. A mediana é uma medida de tendência 

central da Estatística que corresponde ao valor central de um conjunto de valores ORDENADOS em 

crescentes ou decrescentes. 

Daí, colorando os valores em ordem crescente: 

6 / 7 / 7 / 9 / 9 / 10 / 11 / 12 / 15 / 18 / 23 

Observa-se que o termo central é o valor 10, que é correspondente ao ano de 2016. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/mediana.htm 

 

Questão nº 12 – Leis 8.080/90 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso não assiste razão, pois o artigo 198 da CRFB traz 

apenas três diretrizes do SUS, que são princípios deste, I - descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. Logo, somente a alternativa B 

se enquadra como diretriz e princípio do SUS, entre as apontadas. 

http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf 

 

Questão nº 14 – Enfermeiro 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O recurso não assiste razão, pois a resposta correta é D – 

Padrões Ampliados, que pela PNAB são ações e procedimentos considerados estratégicos para se 

avançar e alcançar padrões elevados de acesso e qualidade na Atenção Básica, considerando 

especificidades locais, indicadores e parâmetros estabelecidos nas Regiões de Saúde. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

 

Questão nº 20 – Oficial Administrativo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. No Microsoft Excel, =SE() Verifica se determinadas 

condições lógicas são verdadeiras. Estes testes incluem conferir qual valor é maior entre duas células 

ou o resultado da soma de determinadas entradas, enquanto que =NÃO() Confere se o valor inserido 

em uma célula é igual ao especificado. 

Fonte: https://www.techtudo.com.br/listas/2019/01/formulas-do-excel-as-68-funcoes-mais-

importantes-do-programa.ghtml 

 

Prefeitura Municipal de Lebon Régis, 18 de janeiro de 2022. 

 

 

DOUGLAS FERNANDO DE MELLO  

Prefeito Municipal 

 
 


