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JULGAMENTO DE RECURSOS  

Conforme Edital n° 001/2015 do Processo Seletivo de Curvelo/MG, a empresa organizadora torna 

público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 

30/03/2015, separados por cargo, conforme a seguir: 
 

BLENDA RODRIGUES AMARAL 

JOYCILENE CARRERA DA CUNHA 

226 

1286 

01 Advogado para Serviço de 

Proteção Social Básica e Especial 

QUESTÃO 05 

No item A, o verbo fazer deve ficar no singular, pois é impessoal, indica tempo já passado. No item B, o 

verbo caber deve ir para o plural concordando com o sujeito medidas mais austeras. No item C, não há erro, 
o verbo reinar concorda com o elemento mais próximo do sujeito composto posposto ao verbo: a violência e 

a impunidade. No item D, o verbo destruir deve ficar no plural concordando com o sujeito todas as provas 

do crime contra Malala. (Todas as provas contra Malala foram destruídas.) Portanto, o recurso foi 

INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 29 
Houve equívoco na elaboração da questão que usou como base a Lei 8.112 que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, lei esta 

que não consta no programa de provas do edital do Processo Seletivo. Recurso DEFERIDO, a questão foi 

ANULADA. 

 
PABLO CRISTIAN ESTEVES SILVA 

WANDER LÚCIO PEREIRA NUNES 

4024 

3595 

02 a 26 Agente Comunitário 

de Saúde 

QUESTÃO 09 

No item A, o sujeito “as propriedades” está posposto à forma verbal ficaria que deveria ir para o plural. O 

item B está correto, pois o verbo haver é impessoal, portanto deve ficar no singular. A concordância dos 

adjetivos compostos também está correta. No item C, a forma verbal discutiu-se deveria ir para o plural 
concordando com o sujeito todos os acordos luso-brasileiros. (Todos os acordos luso-brasileiros foram 

discutidos) No item D, o verbo principal haver é impessoal, por isso seu auxiliar poder deve ficar no 

singular. Portanto, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 14 

O comando da questão solicita que seja encontrado a porcentagem do resultado da raiz quadrada de 169%. 
Resolvendo a questão: 

√169% = √169/100 (uma vez que temos 169 por cento)     √169/100 = 13/10 = 1,3, no entanto foi solicitado 

a porcentagem deste valor e 1,3 *100 = 130%. As considerações não são pertinentes, conforme a resolução 

o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.   

 
ELENICE FERREIRA DE BARROS 

JÉSSICA DAIANE VIANA DE SOUZA 

LILIAN TATIANE SEVERIANO 

LUCAS CARDOSO DOS SANTOS 

3457 

766 

355 

3515 

27 Agente de Combate às 

Endemias 

QUESTÃO 02 

Todas as três afirmações estão corretas. I.O perdedor nunca se acha culpado de suas derrotas, a causa das 
mesmas está sempre no outro. II. Veja no 8º parágrafo a argumentação do vencedor: vê sempre respostas 

para todos os problemas. III. Até no final do texto o perdedor apresenta uma desculpa, enquanto o vencedor 

tem sempre um propósito. Portanto, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme 

gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 06 
No contexto, a palavra “físico” é um substantivo, significando constituição do corpo humano e não adjetivo 

como a candidata afirma. Portanto, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “C” conforme 

gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 07 

A palavra contracheque é formada por derivação prefixal. Prefixo contra e a palavra cheque. Outros 
exemplos: contramão, contradizer, contraofensiva, contraproducente. Portanto, o recurso foi INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado.  
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QUESTÃO 09 
No item A, o sujeito “as propriedades” está posposto à forma verbal ficaria que deveria ir para o plural. O 

item B está correto, pois o verbo haver é impessoal, portanto deve ficar no singular. A concordância dos 

adjetivos compostos também está correta. No item C, a forma verbal discutiu-se deveria ir para o plural 

concordando com o sujeito todos os acordos luso-brasileiros. (Todos os acordos luso-brasileiros foram 

discutidos) No item D, o verbo principal haver é impessoal, por isso seu auxiliar poder deve ficar no 
singular. Portanto, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 14 

O comando da questão solicita que seja encontrado a porcentagem do resultado da raiz quadrada de 169%. 

Resolvendo a questão: 

√169% = √169/100 (uma vez que temos 169 por cento)     √169/100 = 13/10 = 1,3, no entanto foi solicitado 
a porcentagem deste valor e 1,3 *100 = 130%. As considerações não são pertinentes, conforme a resolução 

o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” conforme gabarito divulgado.  
 

QUESTÃO 24 

A questão 24 se refere a EPI (Equipamento de Proteção Individual) conforme consta no programa de provas 
do edital do Processo Seletivo. “AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - Conhecimentos específicos: Noções 
de combate a dengue: Biologia dos vetores, operações de campo, reconhecimento geográfico, tratamento focal, 
perifocal, bloqueio, EPI, formas de controle, Programa Nacional de Controle da Dengue. Leishmaniose: 
características epidemiológicas: ciclo, modo de transmissão, período de incubação, suscetibilidade e 
imunidade; aspectos clínicos no cão; medidas preventivas dirigidas à população humana, ao vetor e à 

população canina. Roedores/Leptospirose: Controle de roedores em áreas urbanas; leptospirose, sintomas, 
transmissão, prevenção. Esquistossomose: Características gerais e epidemiológicas, descrição, sinonímia, 
Agente etiológico, Reservatório, Tipos de Hospedeiro, Modo de transmissão, período de incubação, período de 
transmissibilidade” - A sequencia correta é “V – F – F – V”, conforme Manual do Supervisor de Campo - 

Controle de Vetores Procedimentos de Segurança – Ministério da Saúde. E conforme especificado pela 

candidata as afirmativas referentes a calçados e luvas não são corretas. Portanto permanece inalterado o 

gabarito oficial. http://pt.scribd.com/doc/86128889/Controle-Vetores#scribd. Recurso INDEFERIDO, 

mantém – se a alternativa “C” conforme gabarito divulgado. 
 

QUESTÃO 30 

A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. A alternativa 

“B” está correta, os animais infectados eliminam a leptospira durante os dois primeiros dias através da 

urina durante meses, anos ou por toda a vida, segundo a espécie animal e o sorovar envolvido. 

www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/2171/leptospirose.htm. Recurso INDEFERIDO, mantém – 

se a alternativa “D” conforme gabarito divulgado. 
 

KÍVIA NAYARA ARAÚJO DA SILVA 3101 29 - Auxiliar Administrativo 

QUESTÃO 14 
O comando da questão solicita o cálculo da expressão numérica.  

(-√11)2 + (-√13)2 + (√10)2 – (√5)2, resolvendo: 

(-√11) (-√11) = (+√121) = + 11 

(-√13) (-√13) = (+√169) = + 13 

(√10) (√10)  = (√100) = +10 
(√5) (√5) = (√25) = + 5 

Juntando as respostas na expressão teremos: 

+11 +13 +10 – (+5) = +34 – 5 = + 29 

As considerações pertinentes, conforme a resolução acima o recurso INDEFERIDO, mantém – se a 

alternativa “B” conforme divulgado. 

 

LUIS HENRIQUE SILVA COSTA 3133 32 Cadastrador 

QUESTÃO 29 

O recurso não está de acordo. O candidato ao realizar a questão na prática, utilizou o texto “NUMA”, não 
estando de acordo com o solicitado na questão que era “DOM”, pois o Excel entende como domingo e utiliza 

a sequencia semanal para preencher as células ao se utilizar a alça de preenchimento. Realizando na 

prática a questão correspondente: 

1) Se preenchermos a célula A1 com o valor “DOM” e clicarmos na Alça de Preenchimento e arrastarmos o 

mouse até a célula A15, o Excel preenche as células de A2 a A15 com a sequência consecutiva de dias da 
semana (SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB), visto que o Excel interpreta “DOM” como domingo. No Excel a 

alça de preenchimento pode ser utilizada para preencher as células de forma sequencial com números, 

meses, dia da semana, etc. 

2) E depois preenchermos a célula A16 com a função =CONT.SE(A1:A15;“DOM”), o resultado desta função 

na célula A16 será 03 (três) 

Portanto, o recurso foi INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “B” conforme gabarito divulgado.  
 

http://pt.scribd.com/doc/86128889/Controle-Vetores#scribd
http://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/2171/leptospirose.htm
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ELISA BOAVENTURA DINIZ 933 
39 Psicólogo para Serviço de 

Proteção Social Básica e Especial 

QUESTÃO 11 

Após análise da questão constatou-se que a posição do “X” na figura, não prejudicou a resolução da questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. Recurso INDEFERIDO, mantém – se a alternativa “A” 

conforme gabarito divulgado. 
 

Belo Horizonte, 20 de Abril de 2015. 
 

SEAP CONSULTORIA & CONCURSO PÚBLICO 

 

 
 

 Retificado em 20/04/2015. 
 

 


