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              PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE 
 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 
 (INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Oficial, conforme disposto no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2010 do MUNICÍPIO DE CAMPO 
VERDE. 
 
 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 

Inscrição  Nome Cargo 

1111 Carlos Roberto Lopes da Silva AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

137002471 Laura Cristina de Oliveira AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1025 Marinalva da Silva Castro AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

137001606 Paula Borges Sales AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

137000610 Renata Cristina de Sousa Goulart AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

2794 Sebastiana Emilda de Souza AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1112 Vanilda Fernandes de Oliveira AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

137000474 Cícero Florêncio da Silva AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

2668 Devanir Edilaine dos Santos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

137002130 Elisângela de Sousa Rocha AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

1113 Vanilda Fernandes de Oliveira AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

137002178 Ademil Alves Lino da Silva FISCAL 

2579 Creone Dalvan Zocolotto FISCAL 

137000270 Girleide Pauliane Alves da Costa FISCAL 

137001354 Hueder Jean Lechner Corrêa  FISCAL 

137002884 
Larryrihe Liangui Ayllann Siqueira 
Maximo 

FISCAL 

137002278 Maicon Jhon Mendes FISCAL 

137000141 Zaqueu Barros de Oliveira FISCAL 

137000018 Adriana Paula Monteiro FISIOTERAPEUTA 

137002374 Vanessa Jacinto da Cunha FISIOTERAPEUTA 

137001744 Edyjan Alexandre Addor de Souza MÉDICO CLÍNICO GERAL (PSF) 

137002393 Joelson Antonio Pouso MÉDICO CLÍNICO GERAL (PSF) 

137000960 Amanda Klippel de Azevedo PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

137001180 Cléia Cristina da Silva PROFESSOR DE INGLÊS 

137002281 Jaqueline Gentil Ribeiro dos Santos PROFESSOR DE INGLÊS 

137002288 Lívia Borges de Sene Correa PROFESSOR DE INGLÊS 

137002926 Marcinete Rocha da Silva PROFESSOR DE INGLÊS 

137001829 Marcio Lopes Ribeiro PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
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137001471 Meire Braz do Nascimento PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 

1111 Carlos Roberto Lopes da Silva AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

137002471 Laura Cristina de Oliveira AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1025 Marinalva da Silva Castro AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

137001606 Paula Borges Sales AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

137000610 Renata Cristina de Sousa Goulart AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

2794 Sebastiana Emilda de Souza AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1112 Vanilda Fernandes de Oliveira AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

137000474 Cícero Florêncio da Silva AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

2668 Devanir Edilaine dos Santos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

137002130 Elisângela de Sousa Rocha AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

1113 Vanilda Fernandes de Oliveira AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

137002178 Ademil Alves Lino da Silva FISCAL 

2579 Creone Dalvan Zocolotto FISCAL 

137000270 Girleide Pauliane Alves da Costa FISCAL 

137001354 Hueder Jean Lechner Corrêa  FISCAL 

137002884 
Larryrihe Liangui Ayllann Siqueira 
Maximo 

FISCAL 

137002278 Maicon Jhon Mendes FISCAL 

137000141 Zaqueu Barros de Oliveira FISCAL 

137000018 Adriana Paula Monteiro FISIOTERAPEUTA 

137002374 Vanessa Jacinto da Cunha FISIOTERAPEUTA 

137001744 Edyjan Alexandre Addor de Souza MÉDICO CLÍNICO GERAL (PSF) 

137002393 Joelson Antonio Pouso MÉDICO CLÍNICO GERAL (PSF) 

137000960 Amanda Klippel de Azevedo PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

137001180 Cléia Cristina da Silva PROFESSOR DE INGLÊS 

137002281 Jaqueline Gentil Ribeiro dos Santos PROFESSOR DE INGLÊS 

137002288 Lívia Borges de Sene Correa PROFESSOR DE INGLÊS 

137002926 Marcinete Rocha da Silva PROFESSOR DE INGLÊS 

137001829 Marcio Lopes Ribeiro PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

137001471 Meire Braz do Nascimento PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

 
CARGO: Professor de Matemática 
 

QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 
Segue a resolução da questão, confirmando a alternativa apresentada como correta.  
x2 + kx + 12 = 0 
         x’’ = 3x’ com x’ > 0 e x’’ > 0 

         Soma das raízes = −
a
b  

        x’ + x’’ = −
1

k  

        x’ + x’’ = − k 
        x’ + 3x’ = − k 
        4x’ = − k 

         x’ = 
4

k
−  

          Produto das raízes = 
a
c  

        x’ . x’’ = 
1
12  

        x’ . x’’ = 12 
        x’ . 3x’ = 12 
        (x’)2 = 4 

        x’  = ± 4  

        mas como x’ > 0 então  x’ = 2 
         x’’ = 3x’ 
         x’’ = 3 . 2 
         x’’ = 6 

         cálculo de k:      x’ = 
4
k

−  

                                    2 = 
4
k

−  

                                     − k = 8 
                                     k = −8 
                                     k é negativo 
 
Tendo em vista a resolução do exercício da referida questão, o recurso não procede. 
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CARGO: Agente Comunitário de Saúde 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa A. 
O enunciado é enfático, questionando sobre as queimadas, de acordo com as ideias apresentadas 
no texto “Queimadas no Brasil”. Apenas a alternativa A atende ao objetivo da questão, pois tal 
fato confirma-se no primeiro parágrafo do texto. As demais alternativas de respostas são 
inadequadas e incoerentes, apresentando incorreções quanto às informações do texto. O recurso 
é procedente. 
 

QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 
De acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Edição Revisada e 
Atualizada, Editora Positivo, a palavra “aportar” apresenta como significado correto “entrar, 
chegar”; “Aportamos ao Rio pela manhã.”, “O navio aportou em Lisboa.” Portanto, tal 
significado exprime sentido correto.  
 

QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 
O enunciado da questão faz referência à oração sem sujeito. Tradicionalmente se distinguem 
várias espécies de sujeito segundo sua realização formal, como sujeito constituído de um só 
núcleo, representado por substantivo ou pronome substantivo, e o sujeito composto, constituído 
de dois ou mais núcleos representados por substantivo ou pronome substantivo. De um e de 
outro se diz que podem estar claros ou ocultos. Outras classificações dizem respeito à 
ocorrência ou não de sintagmas nominais com a função de sujeito no espaço da oração. 
Sabemos que em sua estruturação mais frequente, a oração é provida de sujeito e predicado. O 
lugar sintático do sujeito pode, porém, estar vazio. Muitas vezes, esse não preenchimento se 
deve à elipse do sujeito, cuja existência sintática continua assinalada na flexão verbal. 
(Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, José Carlos de Azeredo) Quando o sujeito não vem 
expresso na oração, ele pode estar implícito (quando fica subentendido na desinência do verbo). 
O sujeito implícito também é conhecido por oculto, desinencial ou implícito na desinência 
verbal. (Curso Prático de Gramática, Ernani Terra) Portanto, a alternativa C “Viajamos para o 
Sul do Brasil.” não atende ao enunciado da questão, pois o sujeito é oculto. Confirma-se a 
alternativa D como correta, pois o sujeito é inexistente (oração sem sujeito), já que a informação 
veiculada pelo predicado não se refere a sujeito algum. Ocorre oração sem sujeito com verbos 
impessoais. No caso, os verbos fazer, ser, estar na indicação de tempo cronológico ou clima 
atendem à afirmativa “Faz dois anos que ele saiu da Amazônia.” 
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CARGO: Fisioterapeuta 
 

QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 
O “mas” não tem sentido aditivo, pelo contrário, ele se prende a uma ideia adversativa. “Mesmo 
não o encontrando”, “ainda que não o encontre” “me demoro a decifrar minha própria letra.” 
Isso nos dá uma ideia de “oposição”, no caso, a oposição está ajustada a uma ressalva de 
pensamento. (Luiz Antonio Sacconi em “Nossa Gramática – Teoria e Prática, Editora Atual, 19ª 
edição, pág. 330) 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 
Segundo o dicionário on line de português (www.dicio.com.br) Inspeção é: s.f. Ação de olhar; 
vista: à primeira inspeção. Exame; vistoria, trata-se, portanto de um método avaliativo no qual 
o profissional utiliza a visão para observar alterações ou deformidades, presença de cateteres e 
sondas, cicatrizes e curativos, que neste caso são relacionadas à caixa torácica. De acordo com o 
mesmo dicionário Aderência é: s.f. União de uma coisa a outra. Adesão, assentimento.  
Med. e Anat. Formação de um tecido novo, no organismo, que às vezes junta órgãos internos 
que normalmente estão separados. Usualmente, esse tecido se desenvolve em consequência de 
uma inflamação ou intervenção cirúrgica. As aderências são, muitas vezes, dolorosas e podem 
prejudicar o funcionamento normal dos órgãos internos. De certas doenças do coração e dos 
pulmões podem resultar aderências entre esses órgãos e as partes vizinhas do corpo, 
provocando dores. Após operações abdominais, as aderências fazem, às vezes, com que partes 
do intestino fiquem ligadas entre si ou fiquem presas ao revestimento interno do abdome. Se 
tais aderências prejudicam a função digestiva, pode ser necessária nova intervenção cirúrgica. 
Sendo assim, não há possibilidade de através apenas da observação/inspeção, avaliar uma 
aderência cicatricial, e sim apenas a cicatriz. Através da “palpação”, que é uma técnica 
avaliativa em que o profissional toca a área a ser analisada, e deste modo pode-se confirmar o 
que foi pesquisado na inspeção, identificando se as estruturas da pele estão aderidas aos 
músculos, no caso específico citado na questão. 
 

QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 
No artigo “intervenção fisioterapêutica pneumofuncional na reeducação da mecânica 
ventilatória do tórax enfisematoso” (Anderson da Silva Miranda, Thais Caniceiro de Oliveira, 
Manoel Gionovaldo Lourenço), disponível em  
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/pdf/artigos_revistas/90.pdf, lê-se: 
Com relação aos sinais e sintomas do enfisema pulmonar, IRWIN & TECKLIN (1994), incluem 
dispneia ao esforço no início da doença, dispneia em repouso com a progressão da doença, 
tosse, expiração prolongada, inatividade física e resultante descondicionamento, uso de 
músculos ventilatórios acessórios, aumento do diâmetro antero-posterior do tórax resultado da 
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hiperinsuflação (tórax em barril) com hiperressonância à percussão mediata e um diafragma 
achatado causado pela força mecânica dos pulmões hiperinflados. 
No portal http://radiologiax.blogspot.com/2008/07/dpoc.html encontra-se que: 
“os principais sintomas dos pacientes com DPOC são a limitação do fluxo aéreo (entrada e 
saída do ar), principalmente na fase expiratória, a dispneia (falta de ar), a hiperinsulflação 
dinâmica que leva ao encurtamento das fibras musculares do diafragma, fadiga muscular, 
insuficiência respiratória entre outros.” 
Todas as formas de doença pulmonar obstrutiva crônica fazem com que o ar fique retido nos 
pulmões. A hiperinsuflação pulmonar pode ocorrer decorrente da limitação ao fluxo aéreo e 
levar ao aumento do trabalho inspiratório. Quadro clínico associado a antecedentes 
epidemiológicos. Raio-X do tórax mostrando hiperinsuflação e coração em ‘gota’ nos casos de 
enfisema e pode haver aumento da área cardíaca devido ao cor pulmonale presente na bronquite 
crônica.  
Sinais Radiológicos de Enfisema: 
- Hiperinsuflação / Hipertransparência;  
- Agravamento da obstrução e perda da retração elástica do pulmão; 
- Expiração mais lenta e incompleta;  
- Diafragmas aplanados; 
- Redução da vascularização pulmonar periférica;  
- Presença de bolhas de ar;  
- Aumento do diâmetro antero-posterior do tórax (tórax em barril);  
- Aumento do espaço aéreo retroesternal e retrocardíaco;  
Sinais Radiológicos de Bronquite Crônica:  
- Sombras lineares paralelas devidas ao espessamento das paredes brônquicas e inflamação 
peribonquial;  
- Espessamento das paredes brônquicas; 
- Aumento generalizado da trama pulmonar.  

 

 

Deste modo, de acordo com as informações apresentadas, fica claro que a única afirmativa 
incorreta desta questão proposta é a alternativa A, pois não existe possibilidade fisiopatológica 
para que as cúpulas diafragmáticas sejam elevadas.  
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CARGO: Fiscal 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 
A palavra apresentada como adequada ao anunciado da questão não altera o sentido da frase. 
Tal significado encontra-se de acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 
Editora Positivo, em que a palavra “pauperização” traz como significado correto 
“empobrecimento”. Portanto, há coerência nessa substituição, sem perda semântica. 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 
A oração transcrita do texto destaca o vocábulo “mas” a ser analisado. De acordo com a 
Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, José Carlos de Azeredo, a conjunção adversativa 
típica “mas” expressa basicamente uma relação de contraste entre dois fatos ou ideias. Este 
valor contrastivo pode consistir em uma simples oposição de dois conteúdos ou na quebra de 
uma expectativa criada pela primeira proposição. O fato ou ideia introduzido por “mas” recebe 
um realce em face da ideia anterior e se impõe à atenção do ouvinte ou do leitor, funcionando 
como argumento para os efeitos de sentido que o enunciador pretende produzir. Veja: 

• Ela é antipática, mas competente. 

• Ela é competente, mas antipática. 
Enquanto a primeira frase, de efeito positivo, realça e valoriza a competência e a retrata como 
uma compensação para o defeito; a segunda, de efeito negativo, realça a antipatia, 
desmerecendo a qualidade. Considere agora a relação expressa por “mas” em: 

• A bola bateu no espinho, mas não estourou. 

• Meu vizinho tem três filhos, mas nenhum é médico. 
Certos contrastes parecem mais óbvios do que outros. Seguramente, o contraste efetuado pelo 
“mas” no primeiro dos dois exemplos anteriores é mais óbvio do que no segundo. O primeiro se 
sustenta no pressuposto consensual de que “os espinhos normalmente perfuram as bolas”, já o 
segundo aciona um subentendido que pode variar de interlocutor para interlocutor. Um deles é o 
de que meu vizinho é médico. Portanto, tal palavra exprime ideia de “oposição”, conforme 
apresentado na alternativa C.  

 
QUESTÃO 06 
QUESTÃO ANULADA 

A questão apresenta duas alternativas de respostas que atendem ao enunciado da questão. 
 
QUESTÃO 07 
QUESTÃO ANULADA 

O enunciado da questão denota sobre a afirmativa incorreta, porém não há alternativa que 
atenda a esse objetivo. 
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QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 
A seguir, a resolução da questão, confirmando o gabarito preliminar.  
y = 4x − 5 
        Inversa de y:      x = 4y − 5 
                                  4y = x + 5 

                                  Y = 
4
5x +  

                                  para x = 7:   y = 
4

57 +  = 3 

                                  assim, o ponto (7,3) pertence ao gráfico da inversa da função dada. 
 

Tendo em vista a resolução do exercício da referida questão, o recurso não procede. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 
A seguir, a resolução da questão, apresentando o gabarito preliminar. 
f(x) = 2x – 3 e g(x) = 3x + 5 
f(g(2)) + g(f(3)) = f(3 . 2 + 5) + g(2 . 3 − 3) = f(11) + g(3) = 2 . 11 – 3 + 3 . 3 + 5 = 22 – 3 + 9 + 
5 = + 33 
 

Tendo em vista a resolução do exercício da referida questão, o recurso não procede. 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 
Questiona-se: “Conforme define o Código de Obras de Campo Verde, analise...” E de acordo 
com o Código de Obras de Campo Verde ou Lei nº. 25/1990, de 24/12/1989, Capitulo I – 
Definições – Artigo 1º: “Para efeito do presente código, deverão ser admitidas as seguintes 
definições: 

16. Área Edificada: Superfície de solo ocupada pela projeção horizontal da edificação. 
19. Área Livre: Superfície do lote não ocupada pela edificação, considerada em sua projeção 

horizontal. 
20. Área Principal: Área através da qual se efetua a iluminação e ventilação de 

compartimentos de permanência prolongada diurna ou noturna. 
21. Área Real do Pavimento: Soma das áreas cobertas e descobertas reais de um 

determinado pavimento, ou seja, área da superfície limitada pelo perímetro externo da 
edificação, no nível e igual a do pavimento imediatamente acima, acrescido das áreas cobertas 
externas a projeção desta e das áreas descobertas que tenham recebido tratamento destinado a 
aproveitá-la para outros fins que não apenas de ventilação e iluminação. 

25. Área Útil: Superfície utilizada de uma edificação, excluídas as paredes.” 
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Assim, com base no desenho, definições de que a Área 2: Área de serviços (descoberta com 

piso acabado), Área 3: Área coberta em laje e Área 1: a soma das Áreas 2 e 3, comentamos as 
respostas apresentadas: 

A) A “Área Principal” seria a ÁREA 2. (Incorreta: A área 2 embora externa, de serviços e 
descoberta não se constitui na finalidade descrita legalmente como “Área Principal”). 

B) A “Área Edificada” seria a ÁREA 1. (Incorreta: A área 2 não é edificada e ÁREA 1 é 
definida como Áreas 2 e 3).  

C) A “Área Livre” seria a ÁREA 2. (Incorreta: A área 2 não contempla toda superfície 
desocupada do lote).  

D) A “Área Útil” seria a ÁREA 3. (Incorreta: A área 3 é toda superfície utilizada da edificação 
não excluídas as paredes). 

E) A “Área Real do Pavimento” seria a ÁREA 1. (Correta: A área 1 é a soma das áreas cobertas 
e descobertas reais do pavimento).  

Quanto à observação no recurso de que a Área Real do Pavimento (projeto) seria a área 
geral, área útil ou privada do empreendimento, inclusive a do estacionamento, observamos que 
na definição do Código de Obras para Área Real do Pavimento, são incluídas as áreas 
descobertas “que tenham recebido tratamento...”, e ao contrário da área de serviços, a “área 
descoberta – estacionamento de veículos” exposta no desenho apenas representa o “local 
destinado às vagas de veículos” sem demonstrar qualquer tratamento no referido local. 
 

QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 
O valor resultante da aplicação da fórmula na referida planilha da questão é 2, conforme a 
imagem apresentada com a aplicação da fórmula na célula G1 e seu respectivo resultado. 
 

 
 

QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 

• O recurso não apresenta argumentação relacionada à questão 30. O candidato questiona 
sobre pontuação, porém, não pleiteamos tal fase ainda. 

• De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Capítulo VII – 
Da Administração Pública, Seção I, Disposições Gerais, Art. 37, VI “é garantido ao 
servidor público civil o direito à livre associação sindical”; VII “o direito de greve será 
exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”; I “os cargos, empregos e 
funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”. Portanto, tais citações estão de 
acordo com as afirmativas apresentadas na questão. 
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QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 
O recurso não apresentou nenhum tipo de fundamentação, como exige o edital, porém 
esclarece-se que a alternativa C não pode ser considerada correta já que apenas a afirmativa I 
“Mais de dois terços da superfície de nosso planeta é coberto pela água” está correta, pois dos 
aproximados 510 milhões de quilômetros quadrados da Terra, 70,7% é ocupado pelos oceanos. 
Já a afirmativa II trata de uma “península”, pois este sim é o nome dado “a uma porção de terra 
cercada de água por todos os lados, menos numa parte que a liga a uma porção maior.” O golfo 
é uma baia com proporção bem maior, uma porção de mar ou oceano rodeada de terra. Portanto, 
a afirmativa I está totalmente correta e a II se encontra totalmente equivocada, ou incorreta. 
Diante das constatações, torna-se claro que a alternativa adequada é a B, em que declara que 
apenas a afirmativa I está correta. Tais afirmações podem ser comprovadas nos seguintes 
endereços eletrônicos:  
http://www.brasilescola.com/geografia/oceanos.htm 
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/peninsula.htm 
http://www.educacional.com.br/reportagens/golfo-mexico/parte-06.asp 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa A. 
Esclarece-se que a questão possui embasamento em todos os livros que tratam da geografia 
mundial, inclusive o Almanaque Abril 2011, página 344, onde lemos: “Os continentes são 
grandes extensões de terra emersas, limitadas pelas águas de mares e oceanos... A atual 
configuração foi estabelecida 60 milhões de anos atrás, em decorrência desse processo de 
deslocamento da crosta. O movimento constituiu os seis continentes existentes:  África, 
América, Antártica (ou Antártida), Ásia, Europa e Oceania”. Além disso, não existe nenhuma 
convenção que estabeleça que a palavra continente deva vir impressa com inicial maiúscula no 
meio de uma frase. 
 
 
 

CARGO: Agente de Combate a Endemias 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa A. 
O enunciado da questão aborda sobre acentuação das palavras e a sua correta justificação. A 
alternativa que apresenta correta justificativa de acordo com a palavra sugerida é a alternativa A 
(já: monossílabo tônico).  
 
QUESTÃO 09 
RECURSO PROCEDENTE – Questão alterada para a alternativa E. 
De acordo com o Curso Prático de Gramática, Ernani Terra, há em Português, três espécies de 
encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma 
semivogal, ou vice-versa. A única alternativa que apresenta “ditongo” é a alternativa E.  
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QUESTÃO 26 
QUESTÃO ANULADA 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999, Publicada no DOU nº 
139, de 22 de junho de 1999, Seção 1, páginas 28-29, correlações: Alterada pela Resolução nº 
263/99 (acrescentado inciso IV no art. 6º) “Estabelece a obrigatoriedade de procedimentos de 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada para pilhas 
e baterias que contenham em suas composições chumbo, Cadmo, mercúrio e seus compostos...” 
Portanto, não há alternativa que atenda adequadamente ao enunciado. 
 

QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 
De acordo com o Edital de Concurso Público nº 002/2010, Município de Campo Verde/MT, em 
seu Anexo I – Conteúdo Programático das Provas Objetivas/Conhecimentos Específicos, no 
cargo de Agente de Combate a Endemias há o item referente às “noções básicas de 
administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de 
Campo Verde/MT”. A Lei Orgânica Municipal, em seu Capítulo III – Da Administração 
Municipal, Art. 84 afirma que “a administração municipal obedecerá às normas estabelecidas na 
Constituição Federal, além das fixadas na Constituição Estadual e nas Leis Municipais”. 
Portanto, a questão encontra-se de acordo com as normas do Edital. Quanto à questão de forma 
específica, esta se encontra coerente, pois a única alternativa que excetua o dever do servidor 
público é “receber propina em razão de suas atribuições”. “Guardar sigilo” é uma obrigação 
moral do servidor público. 
 

 
CARGO: Professor de Inglês 

 
 

QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa D. 
Os recursos interpostos se referem à questão 29. 
De acordo com o Edital de Concurso Público nº 002/2010, Município de Campo Verde, em seu 
Anexo I – Conteúdo Programático das Provas Objetivas/Conhecimentos Específicos para o 
cargo de Professor de Inglês há o item “noções básicas de administração pública municipal de 
acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Campo Verde/ MT”. Portanto, a 
questão encontra-se de acordo com as normas que regem tal certame.  
 

QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 
De acordo com o Edital de Concurso Público nº 002/2010, Município de Campo Verde/MT, em 
seu Anexo I – Conteúdo Programático das Provas Objetivas/Conhecimentos Específicos, no 
cargo de Professor de Inglês há o item referente às “noções básicas de administração pública 
municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Campo Verde/MT”. 
Portanto, a questão  está de acordo com as normas estabelecidas no Edital. 
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CARGO: Professor de Ciências 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa B. 
Afirma-se no recurso: “Cada literatura aponta um local diferente como o ponto de 
fecundação... Além disso, nenhuma das literaturas afirma com exatidão o local onde ocorre a 
fecundação...” Contudo, o recurso alega que todos os autores (inclusive todos os apontados) são 
unânimes em apontar a tuba uterina como o local mais comum da fecundação, na espécie 
humana (e a seta I do esquema da questão recorrida aponta para um região da tuba uterina). 

 Apenas para corroborar o que afirmam os autores apontados pelo recurso, cita-se um 
outro autor (SOARES, José Luis., 2008, in Reprodução Humana: “Habitualmente, a fecundação 
ocorre, na espécie humana, ao nível do terço externo de uma das trompas de Falópio. Mas pode 
ocorrer em outros sítios da trompa ou até mesmo na superfície do ovário, imediatamente após a 
ovulação.” 

Sendo assim, ratifica-se que a afirmativa I está correta, já que não exclui outras regiões da 
tuba onde possa ocorrer a fecundação. Apenas aponta uma região da tuba uterina que é, 
indiscutivelmente, o órgão onde ocorre a fecundação. 

 

 
 

CARGO: Médico Clínico Geral 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa E. 
De acordo com a Política de Atenção Básica, Série Pactos pela Saúde, Volume 4, 2006, 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Básica, Departamento de Atenção Básica, em seu 
Capítulo III (Do Financiamento da Atenção Básica – Do Piso da Atenção Básica) “o PAB é 
composto de uma parte fixa (PAB fixo) destinada a todos os municípios e de uma parte variável 
(PAB variável) que consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a 
implantação das seguintes estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à 
saúde: Saúde da Família – SF; Agentes Comunitários de Saúde – ACS; Saúde Bucal – SB; 
Compensação de Especificidades Regionais; Saúde Indígena – SI; e Saúde no Sistema 
Penitenciário.” Portanto, diante de tais afirmações, todas as alternativas anteriores (A, B, C, D) 
completam corretamente o enunciado da questão. 
 

QUESTÃO 20 
QUESTÃO ANULADA 

O artigo 2º da Lei 8080/90, de 19 de setembro de 1990 informa que “o dever do Estado não 
exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.” Portanto, no enunciado da 
questão há erro material quanto à ausência da palavra “EXCETO”.  
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QUESTÃO 21 
QUESTÃO ANULADA 

Existe mais de uma resposta que atende de forma correta o enunciado. 
 
QUESTÃO 22 
QUESTÃO ANULADA 

A palavra “EXCETO” foi omitida do enunciado, apresentando, dessa forma, mais de uma 
alternativa que atende ao enunciado da questão.  
 
QUESTÃO 26 
QUESTÃO ANULADA 

Todas as alternativas de resposta atendem de forma correta o enunciado. 
 
 
 
 

CARGO: Professor de Séries Iniciais 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se como opção correta a alternativa C. 
O recurso apresentado cita aleatoriamente a revista Veja (que é semanal) e o mês de sua 
circulação (segundo o recurso “em janeiro”). Neste mês, foram às bancas no mínimo quatro 
edições da Revista Veja, portanto, não há exatidão na informação prestada pelo candidato em 
seu recurso, enquanto a Banca desconhece a informação de que foram criados cinco novos 
Ministérios no governo de Dilma Rousseff. Em pesquisa efetuada em vários veículos de 
comunicação, inclusive os oficiais, não há nenhuma informação com relação ao aumento do 
número de Ministérios. As informações encontradas são “do número de Ministérios no início do 
primeiro e do segundo mandatos do governo Lula (34 no primeiro e 36 no segundo) e do 
governo Dilma (38 Ministérios).” Portanto, não procede a informação de que havia 32 
ministérios no governo Lula, como informou o candidato sem precisão em sua fundamentação. 
A formação do assessoramento do governo Dilma esta assim constituído: 
 

Novos Ministérios 

Ministérios Ministros 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento Wagner Rossi 

Cidades Mário Negromonte 

Ciências e Tecnologias Aloizio Mercadante 

Comunicações  Paulo Bernardo 

Cultura Ana de Hollanda 

Defesa  Nelson Jobim 

Desenvolvimento Agrário Afonso Florence 

Desenvolvimento , Industria e Comércio Exterior Fernando Pimentel 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome Tereza Campello 

Educação  Fernando Haddad 

Esporte  Orlando Silva Júnior 

Fazenda  Guido Mantega  

Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho 
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Justiça José Eduardo Cardoso 

Meio Ambiente Izabella Teixeira 

Minas e Energia Edison Lobão 

Pesca e Agricultura Ideli Salvatti 

Planejamento, Orçamento e Gestão Mirian Belchior 

Previdência Social Garibaldi Alves Filho 

Relações Exteriores Antonio Patriota 

Saúde Alexandre Padilha 

Trabalho e Emprego Carlos Lupi 

Transportes Alfredo Nascimento 

Turismo Pedro Novais 

Secretarias com status de ministério 

Ministérios Ministros 

Secretária de Assuntos Estratégicos Moreira Franco 

Secretaria de Comunicação Social Helena Chagas 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos Maria do Rosário 

Secretaria Especial de Politicas de Promoção da 
Igualdade Racial Luiza Helena de Bairros 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres Iriny Lopes 

Secretaria Especial de Portos Leônidas Cristino 

Secretaria-Geral da Presidência Gilberto Carvalho 

Secretaria de Relações Institucionais Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira 

Órgãos com status de ministério 

Ministérios Ministros 

Advocacia-Geral da União Luíz Inácio Lucena Adams 

Banco Central Alexandre Tombini 

Casa Civil da Presidência da República Antonio Palocci 

Controladoria-Geral da União Jorge Hage Sobrinho 

Defensoria Pública da União José Rômulo Plácido Sales 

Gabinete de Segurança Institucional  José Elito Carvalho Siqueira 

  
Os seguintes links abaixo atestam as informações apresentadas por esta banca:  

• http://veja.abril.com.br/tema/ministros-de-dilma 

• http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rios_do_Brasil 

• http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL16159-5601,00-
O+MINISTERIO+DO+SEGUNDO+MANDATO+DE+LULA.html 
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III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 

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

Publique-se, 
 

14 de março de 2011. 
 
 

 
CONSULPLAN 


