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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

                                                              DECISÃO DOS RECURSOS 

                       (INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, que 
insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº. 
001/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO/MG. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

688000324 Ludmila Lima Carvalho Pedrosa Agente Comunitário de Saúde 

688000437 Leandro Fortunato De Lima Agente Comunitário de Saúde 

688000459 Amelia Ferreira Amaro Agente Comunitário de Saúde 

688000031 Sirlene Hilaria Ferreira Agente de Endemias 

688000050 Artemio Garcia Da Silva Neto Agente de Endemias 

688000149 Vagno Marcio Dos Santos Agente de Endemias 

688000213 Elizangela Alini Da Silva Agente de Endemias 

688000266 Vanessa Dias Pereira Agente de Endemias 

688000305 Hueverton Medeiros Ferreira Da Silva Agente de Endemias 

688000358 Mayara De Cássia Valente Caetano Agente de Endemias 

688000422 Marcela Sthefanny Da Silva Maia Vicente Lellis Agente de Endemias 

688000447 Rafael Franchini Virtuoso Agente de Endemias 

688000454 Lucas Ribas Dos Santos Agente de Endemias 

 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de mais de 

um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. Esta atitude é 

tomada devido à isonomia e legalidade do presente concurso público quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
 

Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O dígrafo é um fenômeno gramatical e fonético que ocorre quando duas letras estão juntas na mesma palavra, e 

formam um único fonema (som). Os dígrafos são classificados em: dígrafos vocálicos (o encontro de duas letras que 

formam um som apenas, sendo este um som vocálico) e dígrafos consonantais (o encontro de duas letras que formam 

apenas um som, sendo este um som consonantal). Dessa forma, verifica-se que há duas opções de respostas que 

atendem ao questionamento abordado: C (potencial) e D (nenhuma), portanto a questão foi anulada. 

Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segue uma solução com argumentos matemáticos consistentes: 

 2
%10x  

Sabe-se que 1,0
100

10
%10  , o que torna evidente que x pode ser escrito como: 

  %1
100

1
01,01,01,01,0

2
x  

Conforme previsto pelo gabarito preliminar. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Têm-se as seguintes afirmações analisadas em ordem conveniente: 

 “Camila e Débora disseram que não sabem quem quebrou o brinquedo.” 

Se elas não sabem, significa que não foram elas e elas não acusam ninguém. 

 “Bárbara disse que Camila quebrou o brinquedo.”  

Mas Camila disse que não sabe quem quebrou. Então Camila ou Bárbara está mentindo. 

 “Alice disse que Bárbara quebrou o brinquedo.”  

Alice não pode estar mentindo, pois apenas a culpada está mentindo, o que significa que Alice disse a 

verdade, Camila também disse a verdade e Bárbara mentiu. 

Logo, Bárbara é a culpada de quebrar o brinquedo. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão refere-se à Terapia Hormonal e Sexualidade da Mulher 

A progesterona age em todo o corpo físico da mulher preparando-a para a Menopausa. Tal afirmativa esta 

incorreta porque a progesterona é utilizada no tratamento para amenizar os sintomas da menopausa, 

portanto o seu uso ocorre nesta fase e não preparando-a para este período. Assim, a única afirmativa correta 

é: “Esclarecer às mulheres que utilizam a masturbação como forma de satisfação sexual, que essa é uma 

prática normal e saudável, independente de faixa etária” Porque além de tratar da Terapia Hormonal, a 

afirmativa também envolve a Sexualidade da Mulher. 
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Fonte:  

 BRASIL. Ministério da Saúde. [2012]a. Portal do Ministério da Saúde.  

 Manual de Atenção à Mulher no Climatério / Menopausa 

 
 

Cargo: Agente de Endemias 
 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Todo número elevado ao quadrado é “ele vezes ele mesmo”, ou seja, 

 x² = x.x, não o dobro, 2x.  

Segue uma solução com argumentos matemáticos consistentes: 

 2
%10x  

Sabe-se que 1,0
100

10
%10  , o que torna evidente que x pode ser escrito como: 

  %1
100

1
01,01,01,01,0

2
x  

Conforme previsto pelo gabarito preliminar. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O gasto semanal com as lâmpadas é de R$ 2,50. Retirando-se 38% das lâmpadas, apenas 62% irão funcionar e 

consumir energia. Logo, aplicando-se a regra de três, vem: 

55,1
100

50,262

50,2100

62



 x

x
 

Conforme previsto pelo gabarito preliminar. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Apesar de ter ocorrido um erro de digitação onde se refere a data mencionada no enunciado da questão, este 

fato não impede o entendimento e resolução de maneira correta, visto que existem outras informações que 

possibilitam e levam ao entendimento perfeito do que está sendo descrito. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/historiab/proclamacaodarepublica.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/proclamacao-republica.htm 

 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que a ocorreu erro na elaboração do enunciado, gerando duas opções de resposta que atenda ao 

questionamento abordado. 

Fonte: http://combateaedes.saude.gov.br/orientacoes-gerais/255-como-efetuar-a-limpeza-dos-reservatorios-de-agua  

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o 

conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/proclamacaodarepublica.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/proclamacao-republica.htm
http://combateaedes.saude.gov.br/orientacoes-gerais/255-como-efetuar-a-limpeza-dos-reservatorios-de-agua
http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
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limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. O enunciado pede para indicar qual 

das alternativas NÃO é assegurado por esta Lei, sendo a resposta correta Moradia que corresponde a letra A indicada no 

gabarito. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente  

 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A banca decidiu pela anulação da questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

05 de maio de 2016 

 

 

 

IDECAN 

 


