JULGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE ÁS PROVAS/GABARITO
CONCURSO PÚBLICO 01/2012
RESULTADO
Nome do Candidato

Cargo

MartaMaraiza Raccolt
MartaMaraiza Raccolt
MartaMaraiza Raccolt
Girlene Mendes da Silva
Girlene Mendes da Silva
Zenilce Eulália P de O. Boaventura
Iderlene Moraes Furtado
Indyara Silvério Dourado
Indyara Silvério Dourado
Indyara Silvério Dourado
Indyara Silvério Dourado

Monitor de Creche
Monitor de Creche
Monitor de Creche
Monitor de Creche
Monitor de Creche
Monitor de Creche
Prof. Língua Portuguesa
Prof. Língua Portuguesa
Prof. Língua Portuguesa
Prof. Língua Portuguesa
Prof. Língua Portuguesa
Prof. Língua
Port./Inglesa
Fiscal Visa
Fiscal Visa
Fiscal Visa
Fiscal Visa
Fiscal Visa
Fiscal Visa
Fiscal Visa
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias
Agente Comb. Endemias

Juliana Maria dos Santos Vargas
Eliane Aparecida Cavalheiro Kurek
Eliane Aparecida Cavalheiro Kurek
Eliane Aparecida Cavalheiro Kurek
Eliane Aparecida Cavalheiro Kurek
Vanessa Shimith
Vanessa Shimith
Diógenes dos Santos
Rakel da Silva Ferreira
Rakel da Silva Ferreira
Rakel da Silva Ferreira
Danyelle C. R. de Arruda Faria
Maria Luzinete Lopes Zaatre
Luciana Nogueira Vasconcelos
Luciana Nogueira Vasconcelos
Luciana Nogueira Vasconcelos
Suellen Karina de Lima Vicente
Sergio Adriano Santos Rosas
Sergio Adriano Santos Rosas
Arnaldo Pereira da Silva

N°
Questão

Situação

06
16
27
06
16
16
17
02
13
20
30

Deferido
Deferido
Indeferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido

Erro digitação gabarito letra Correta”D
Questão Anulada item previsto no Edital
Prevalece o resultado publicado
Erro digitação gabarito letra Correta”D
Questão Anulada item previsto no Edital
Questão Anulada item previsto no Edital
Questão Anulada item previsto no Edital
Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado

13

Indeferido

Alternativa correta é Letra “D”

02
20
22
30
15
35
30
01
19
26
19
19
01
19
26
19
26
19
19

Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Deferido
deferido
Indeferido
deferido
deferido
Deferido
Deferido
Indeferido
deferido
Indeferido
deferido
deferido

Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado
Prevalece o resultado publicado
Erro de digitação gabarito alternativa “C”
Erro de digitação gabarito alternativa “C”
Prevalece o Resultado publicado
Erro de digitação gabarito alternativa “C”
Erro de digitação gabarito alternativa “C”
Erro de digitação gabarito alternativa “C”
Erro de digitação gabarito alternativa “C”
Prevalece o resultado publicado
Erro de digitação gabarito alternativa “C”
Prevalece o resultado publicado
Erro de digitação gabarito alternativa “C”
Erro de digitação gabarito alternativa “C”

Decisão do Recurso

JUSTIFICATIVAS DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): IDERLENE MORAES FURTADO
CARGO: PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE PORTUGUES N° 17
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Erro na Construção da questão.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 17 – A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, a questão foi
anulada, considerada com certa para todos os candidatos a esse cargo.
------------------------------------------------CANDIDATO (A): INDYARA SILVÉRIO DOURADO
CARGO: PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO LÍNGUA PORTUGUESA N° 02
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
RESPOSTAS AOS RECURSOS DAS QUESTÕES 02, DA PROVA DE PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA

TRANSCRIÇÃO DO RECURSO
Nesta questão o item LIDE está incorreta, pois, o que se tem como definição para o mesmo é : o primeiro
parágrafo de uma notícia e deve apresentar ao leitor uma breve informação sobre o que vai ser tratado na
mesma, com uma linguagem clara e sucinta e não o subtítulo como está apresentado no texto, além do
que , esta palavra é de origem inglesa onde a mesma não cabe ao concurso específico de Língua
Portuguesa.
O recurso apresenta dois argumentos:
ARGUMENTO 1: DEFINIÇÃO DE LIDE
Verifica-se que a definição de lide explicitada pela autora do recurso está corretamente composta e organizada,
como se pode evidenciar pela pesquisa em Bechara (2010). A partir dessa definição, pode-se perceber claramente
que a frase localizada abaixo do título do texto, o qual se encaixa no gênero jornalístico, é sim um lide. Além
disso, de acordo com o conteúdo exposto no edital do concurso – GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS -, o lide é
parte estrutural do referido gênero.
ARGUMENTO 2: ORIGEM DA PALAVRA LIDE
Em inglês, a referida palavra escreve-se LEAD e, realmente, sofreu modificação/adequação fonética/fonológica
para a língua portuguesa, cujo conhecimento remonta ao conjunto de propriedades conteudinais referentes ao
professor de Língua Portuguesa, conteúdo aliás específico deste campo semântico, que pode, inclusive ser
inserido em SIGNIFICADO DAS PALAVRAS.
A partir do exposto, indefere-se o recurso e mantém-se a questão número 02 da forma como proposta
inicialmente.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 02– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO
CANDIDATO (A): INDYARA SILVÉRIO DOURADO
CARGO: PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO LÍNGUA PORTUGUESA N° 13
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
TRANSCRIÇÃO DO RECURSO
A questão tem como tema a Figura de Linguagem. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta
Banca Examinadora, requer a ponderação de que a presente questão, inegavelmente, trata-se do conteúdo
programático. No entanto, além de não constar expressamente no edital, trata-se de conteúdo de Figuras de
Linguagem, matéria não prevista no programa do concurso. Assim, requer a avaliação das ponderações
apresentadas, de modo a promover a anulação da questão.
RESPOSTA DO RECURSO
A autora do recurso, corretamente, explicita a inexistência do conteúdo FIGURAS DE LINGUAGEM, no
referido edital. No entanto, existe no edital o conteúdo SIGNIFICADO DAS PALAVRAS listado. Além disso, a
palavra GRADAÇÃO, de acordo com o Dicionário Eletrônico HOUAISS da Língua Portuguesa (2012), é assim
definida:
 substantivo feminino
1
aumento ou diminuição de maneira gradativa, contínua, de grau em grau; gradatividade, continuum
Ex.: lá só existem ricos e pobres, sem gradações
2
Rubrica: desenho, pintura.
passagem gradual de uma cor para outra ou de uma tonalidade para outra; dégradé, gama, esbatimento
Ex.: o pôr do sol pintou o céu com uma g. que ia do amarelo-ouro ao rosa
3
Rubrica: direito penal.
aumento ou diminuição da pena a ser imposta, que pode ocorrer em razão das possíveis atenuantes ou
agravantes existentes no crime praticado
4
Rubrica: estilística, retórica.
figura que consiste em dispor várias palavras ou expressões que se enriquecem mutuamente em
progressão ascendente ou descendente (p.ex.: é bom, é ótimo, é maravilhoso, é excepcional)
5
Rubrica: estilística, retórica.
m.q. clímax ('concatenação')
6
Rubrica: música.
passagem gradual de um som ou tonalidade para outro

Como se pode perceber e evidenciar, a acepção 1 do referido dicionário é suficiente para responder à questão,
utilizando não a noção de FIGURA DE LÍNGUAGEM, mas da SIGNIFICAÇÃO DA PALAVRA.
Sendo assim, indefere-se o recurso e mantém-se a questão número 13 da forma como proposta inicialmente.
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 13
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 13– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO.
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): INDYARA SILVÉRIO DOURADO
CARGO: PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO LÍNGUA PORTUGUESA N° 20
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
TRANSCRIÇÃO DO RECURSO
Nesta questão o assunto do texto vírgula, que somente refere-se ao uso correto desde sinal de pontuação
( que pertence a classificação: sinais de pontuação), não consta no conteúdo programático específico para
o cargo professor de Língua Portuguesa, conforme edital 01/2012 de 21 de Maio de 2012.
RESPOSTA DO RECURSO
A autora do recurso está correta ao afirmar que os SINAIS DE PONTUAÇÃO não constam do conteúdo
programático exposto no referido edital. No entanto, em momento algum tal conteúdo é exigido, como se verifica
na transcrição da parte da questão abaixo explicitada:
Analise as afirmações abaixo.
I.
Não há mudança de sentido em “Não, espere” e “Não espere”.
II.
Em “Isso só, ele resolve.” significa que uma pessoa é capaz de solucionar apenas um problema.
III.
Em “Isso, só ele resolve.” significa que apenas uma pessoa é capaz de solucionar um determinado
problema.
IV.
Em “Aceito obrigado.” o emissor está afirmando que aceita algo, pois foi forçada a fazê-lo.
V.
Em “Esse, juiz, é corrupto.” O termo grifado é um vocativo.
A questão, na realidade, trata de um conjunto de conhecimentos que devem perpassar o léxico do professor de
língua portuguesa constantes no conteúdo programático, a saber:
1. Leitura e interpretação de textos;
2. Níveis de linguagem;
3. Sintaxe;
4. Significado das palavras.
A partir do exposto, indefere-se o recurso e mantém-se a questão número 20 da forma como proposta
inicialmente.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 20– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): INDYARA SILVÉRIO DOURADO
CARGO: PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO LÍNGUA PORTUGUESA N° 30
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
QUESTÃO Nº 30 – De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º
9.394/1996, a educação nacional deverá organizar se em diferentes níveis e modalidades, os quais
compreendem em sua totalidade a:
A) Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), Educação Superior (Graduação e
Pós-graduação), Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Profissional.
B) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
C) Educação Básica, Educação Superior e Educação Profissional.
D) Ensino Fundamental e Médio, Educação Superior, e Educação Especial.

Recurso INDEFERIDO,pois a LDB esta organizada em diferentes níveis e modalidades conforme segue:
TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino
CAPÍTULO I
Da Composição dos Níveis Escolares
CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Seção II
Da Educação Infantil
Seção III
Do Ensino Fundamental
Seção IV
Do Ensino Médio
Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
CAPÍTULO V
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 30– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO.
-----------------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): JULIANA MARIA DOS SANTOS VARGAS
CARGO: PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO LÍNGUA PORTUGUESA/ INGLESA N° 13
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
TRANSCRIÇÃO DO RECURSO
A questão tem como tema a Figura de Linguagem. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta
Banca Examinadora, requer a ponderação de que a presente questão, inegavelmente, trata-se do conteúdo
programático. No entanto, além de não constar expressamente no edital, trata-se de conteúdo de Figuras de
Linguagem, matéria não prevista no programa do concurso. Assim, requer a avaliação das ponderações
apresentadas, de modo a promover a anulação da questão.
RESPOSTA DO RECURSO
A autora do recurso, corretamente, explicita a inexistência do conteúdo FIGURAS DE LINGUAGEM, no
referido edital. No entanto, existe no edital o conteúdo SIGNIFICADO DAS PALAVRAS listado. Além disso, a
palavra GRADAÇÃO, de acordo com o Dicionário Eletrônico HOUAISS da Língua Portuguesa (2012), é assim
definida:
 substantivo feminino
1
aumento ou diminuição de maneira gradativa, contínua, de grau em grau; gradatividade, continuum
Ex.: lá só existem ricos e pobres, sem gradações
2
Rubrica: desenho, pintura.
passagem gradual de uma cor para outra ou de uma tonalidade para outra; dégradé, gama, esbatimento
Ex.: o pôr do sol pintou o céu com uma g. que ia do amarelo-ouro ao rosa
3
Rubrica: direito penal.
aumento ou diminuição da pena a ser imposta, que pode ocorrer em razão das possíveis atenuantes ou
agravantes existentes no crime praticado
4
Rubrica: estilística, retórica.
figura que consiste em dispor várias palavras ou expressões que se enriquecem mutuamente em
progressão ascendente ou descendente (p.ex.: é bom, é ótimo, é maravilhoso, é excepcional)
5
Rubrica: estilística, retórica.

6

m.q. clímax ('concatenação')
Rubrica: música.
passagem gradual de um som ou tonalidade para outro

Como se pode perceber e evidenciar, a acepção 1 do referido dicionário é suficiente para responder à questão,
utilizando não a noção de FIGURA DE LÍNGUAGEM, mas da SIGNIFICAÇÃO DA PALAVRA.
Sendo assim, indefere-se o recurso e mantém-se a questão número 13 da forma como proposta inicialmente.
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 13
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 13– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO.
-----------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): ZENILCE EULÁLIA PAES DE OLIVEIRA BOAVENTURA
CARGO: MONITOR DE CRECHE/ESCOLA
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO MONITOR DE CRECHE N° 16
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Inexistência de alternativa correta
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 16
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 16– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, a questão foi
anulada contando pontos para todos os candidatos inscritos neste cargo.
---------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): GIRLENE MENDES DA SILVA
CARGO: MONITOR DE CRECHE/ ESCOLA
CONTEÚDO DO RECURSO: MONITOR DE CRECHE N° 06
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Houve erro na digitação do gabarito a resposta correta é a letra “D”
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 06
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 06– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO,
corrigido o gabarito com base no recurso a alternativa correta é a letra “D”

será

RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): GIRLENE MENDES DA SILVA
CARGO: MONITOR DE CRECHE/ESCOLA
CONTEÚDO DO RECURSO: MONITOR DE CRECHE N° 16
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
A questão em pauta a inexistência de alternativa correta
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 16
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 16– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, a questão foi
anulada contando pontos para todos os candidatos inscritos neste cargo.

------------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): MARTA MARAIZA RACCOLT
CARGO: MONITOR DE CRECHE/ ESCOLA
CONTEÚDO DO RECURSO: MONITOR DE CRECHE N° 06
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Houve erro na digitação do gabarito a resposta correta é a letra “D”
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 06
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 06– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, será corrigido
o gabarito com base no recurso, a alternativa correta é a letra “D”
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): MARTA MARAIZA RACCOLT
CARGO: MONITOR DE CRECHE/ ESCOLA
CONTEÚDO DO RECURSO: MONITOR DE CRECHE N° 16
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
A questão em pauta a inexistência de alternativa correta
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 16
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 16– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, a questão foi
anulada contando pontos para todos os candidatos inscritos neste cargo.
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): MARTA MARAIZA RACCOLT
CARGO: MONITOR DE CRECHE/ ESCOLA
CONTEÚDO DO RECURSO: MONITOR DE CRECHE N° 27
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
QUESTÃO N° 27 – Analise os parágrafos abaixo.
03. Uma dança característica do folclore mato-grossense é a Congada. Nela é utilizada uma indumentária
colorida associada ao uso de espadas, simbolizando a nação do Rei de Portugal e a nação do rei Congo, se
dividindo em duas partes distintas: a cantiga e a embaixada.
07. A cavalhada também faz parte do folclore mato-grossense, nela ocorre uma batalha entre os mouros e
cristãos. Uma luta fictícia é travada entre dezenas de cavalos e cavaleiros, cujo objetivo é o salvamento de
uma princesa.
09. O Rasqueado Cuiabano é um ritmo híbrido, fruto da Guerra do Paraguai, através da qual, a cultura paraguaia
e ribeirinha (povos que habitavam as margens do Rio Cuiabá) se miscigenou, dando origem a esta dança
popular mato-grossense.
A soma das alternativas CORRETAS é:
A) 10.
B) 12.
C) 16.
D) 19.
O somatório das alternativas é 19. segundo o livro Mato Grosso e Seus Municípios, João Carlos Vicente
Ferreira,; Cuiabá; Secretaria de Estado da Cultura, 1997, pág. 170 a 186.
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 27
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 27– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO, a
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO ALTERNATIVA “D”
------------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): ELIANE APARECIDA CAVALHEIRO KUREK
CARGO: FISCAL VISA

CONTEÚDO DO RECURSO: FISCAL VISA N° 02
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
QUESTÃO 2 - Analisando a historia da vigilância sanitária leia e analise as questões.
I- A noção de policia sanitária surgiu no Brasil na década de 80.
II- Ao lado das primeiras ações de vigilância sanitária progredia também o entendimento sobre
saúde publica.
III- Uns dos grandes problemas sanitários da antiguidade era a grande aglomeração populacional
que propiciava a transmissão de doenças.
IV- No Brasil a policia sanitária é a forma mais antiga da saúde publica-surgiu na época que vigorava a teoria dos miasmas.
Observando as sentenças conclua:
A- Alternativas I esta correta.
B- As Alternativas II e III estão corretas.
C- As Alternativas I III e IV estão corretas.
D- As Alternativas II III e IV.
RESPOSTA -----------------------D---------------------Ela sugere que hoje existe mais aglomerados humanos e que seguindo essa lógica então os problemas hoje
deveriam ser maiores , ela não leva em conta que hoje temos medidas sanitárias de controle que só surgiram
depois da antiguidade, todos sabemos que o impacto de doenças como a peste o tifo e a gripe espanhola seria
muito menor se tivéssemos o conhecimento sanitário e medico que temos hoje, quando em estar especificando o
local do aglomerado humano é irrelevante pois o mesmo efeito surgiu em vários locais inclusive em continentes
diferentes. Ex: A varíola para os incas quando a conquista espanhola a gripe para os nativos norte americanos
quando a expansão para o oeste.
A questão não cabe recurso.
Resposta da candidata: Não mencionada no requerimento.
Resposta do gabarito D.
Resposta correta D
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 02
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 02– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALE O RESULTADO PUBLICADO.
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): ELIANE APARECIDA CAVALHEIRO KUREK
CARGO: FISCAL VISA
CONTEÚDO DO RECURSO: FISCAL VISA N° 20
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Em resposta ao requerimento da Sra. Eliane Aparecida Cavalheiro Kurek sobre a questão 20, na qual ela afirma
ser impossível reciclar pneus e que no momento não é possível reciclar causas plásticas.
QUESTÃO 20 - São considerados recicláveis aqueles resíduos que constituem interesse de transformação,
que têm mercado ou operação que viabiliza sua transformação industrial.
Qual dos produtos abaixo por sua natureza é mais difícil de ser reciclado.
A- Fralda descartável.
B- Garrafas plásticas.
C- Pneus.
D- Alumínio.
RESPOSTA-----------------------------------------------C------------------------------ São considerados recicláveis
aqueles resíduos que constituem interesse de transformação, que têm mercado ou operação que viabiliza sua
transformação industrial. Para citar um exemplo: fraldas descartáveis são recicláveis (www.knowaste.com), Apesar de tecnologia de difícil emprego, por isso a maioria do destino são aterro sanitários. Segundo
Lagarinhos, de 2002 a abril de 2011, o descarte inadequado correspondeu a 2,1 milhões de toneladas do produto.
Nesse período, os importadores de pneus novos cumpriram 97,03% das metas de descarte estabelecidas, os
fabricantes, 47,3% e, os importadores de usados, 12,92%.
No país, é possível encontrar pneus jogados em lixões, rios, ruas e, até mesmo, no quintal das casas, o que pode
ocasionar problemas ambientais e, até mesmo, de saúde – o mosquito transmissor da dengue, por exemplo, se
reproduz em água parada alojada, muitas vezes, em pneus velhos.

Lagarinhos observou que o alto custo da coleta e do transporte de pneus descartados é a principal dificuldade
para a destinação correta desse material. Outro problema levantado pelo pesquisador é que há falta de
conhecimento dos consumidores sobre o destino que deve ser dado aos pneus usados.
“Os fabricantes, importadores, revendas e distribuidores não divulgam programas de coleta e destinação dos
pneus inservíveis para incentivar o descarte, após a troca, pela população”, observou Lagarinhos. Em São Paulo,
por exemplo, ele citou que, apesar dos mais de 6,6 milhões de veículos licenciados, existem apenas quatro pontos
de coleta de pneus. Devido a natureza da borracha vulcanizada é quase impossível quebrar suas moléculas e
transformá-las em outros produtos uma das opções e triturá-los e usar na pavimentação asfaltica, mais para são
necessários subsídios para as empresas (alto custo do processo). http://envolverde.com.br/sociedade/brasilsociedade/faltam-incentivos-para-a-reciclagem-de-pneus-no-brasil-afirma-especialista/
A questão é clara em associar custo de produção com interesse de mercado transformação industrial e
natureza do produto.
Não cabe recurso a questão.
Resposta do gabarito: C
Resposta da candidata: não informada no recurso.
Resposta correta: C
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 20
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 20– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): ELIANE APARECIDA CAVALHEIRO KUREK
CARGO: FISCAL VISA
CONTEÚDO DO RECURSO: FISCAL VISA N° 22
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Em relação ao recurso da senhora Eliane aparecida cavalheiro KureK sobre a questão 22 na qual ela diz que as
siglas devem vir acompanhadas com as nomenclaturas, Na questão existe a sigla DCB que esta especificada o
significado (denominação comum brasileira)e DCI que não esta especificado. No edital diz claramente que
legislação seria matéria pertinente a questao do concurso e se a mesma tivesse se empenhado nos estudos
referidos não teria duvida por exemplo se houve-se uma questão O QUE SIGNIFICA A SIGLA DCI OU DCB?
ela seria valida da mesma forma já que a candidata se inscreveu a uma vaga para fiscal de vigilância sanitária.
DCI (denominação comum internacional).
A QUESTAO NÃO CABE RECURSO.
Resposta do gabarito: A
Resposta da candidata: não especificada no recurso.
Resposta correta: A
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 22– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO.
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): ELIANE APARECIDA CAVALHEIRO KUREK
CARGO: FISCAL VISA
CONTEÚDO DO RECURSO: FISCAL VISA N° 30
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
QUESTÃO 30 - Em uma inspeção sanitária em um sitio o fiscal precisa orientar os familiares contra a
hantavirose, escolha a orientação mais adequada.
A - Não deixe a casa aberta por muito tempo
B - Não plante nada a menos de 30 metros de distância
C - Entrar em galpões ou seleiros fechados por muito tempo sem máscara
D - Guardar grãos ou qualquer outro tipo de alimento a uma altura mínima de 2 centimetros
RESPOSTA------------------------B-----------------------------Opção C: Entrar em galpões ou seleiros fechados por muito tempo sem máscara. O candidato não levou em
consideração o uso da palavra mascara recomenda-se a todas pessoas que entrarão em galpão, seleiros ou cabana
que ficaram fechadas por muito tempo o uso de mascaras, recomenda-se ainda não varrer o local e sim jogar água
para depois retira-la com um rodo evitando o levantamento de poeira. O uso de mascara para entrar nesses locais

é essencial pois dificulta a aspiração de partículas contaminadas evitando assim a contaminação. Em uma
inspeção sanitária o fiscal deve orientar sempre o uso de mascaras para entrar em locais que permaneçam
fechados por muito tempo e não o contrario.
Recomendação do MS para fiscais da VISA.
Recomenda-se aos proﬁssionais de saúde que usem máscaras de pressão negativa ou descartáveis, ambas com
ﬁltro PFF3, sempre que a investigação epidemiológica exigir que frequentem locais com suspeita de
contaminação por hantavírus, sejam ambientes fechados ou não. Em Relacão aorecurso da Sra Eliane o tipo de
plantação não importa e a orientação dada pelo fiscal da visa sempre será não plante nada em uma distancia de 30
metros de sua casa, pois o roedor ao contrario do que afirma a candidata não se alimenta so de cereais, e é
importante também eliminar seus possíveis abrigos, grande quantidade de casos de hantavirose acontece em
áreas de pesca ou pesqueiros e nesses locais normalmente não existe plantação alguma o que favorece a
propagação da hantavirose é a presença do roedor e não o que se planta.
Portanto não cabe recurso a questão.
Resposta do candidato: C.
Resposta do gabarito: B.
Resposta correta:B
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual_hantaviroses.pdf
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 30
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 30– A RECLAMAÇÃO NÃO
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO.

PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,

--------------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): VANESSA SCHMITH
CARGO: FISCAL VISA
CONTEÚDO DO RECURSO: FISCAL VISA N° 35
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Em resposta ao requerimento do Sra. Vanessa Schmith ela alega que a alternativa D da questão 35 esta correta
(Se afastar imediatamente de suas funções no caso de qualquer ferimento na pele). E coloca como fonte a
cartilha de boas praticas de alimentação pagina 24. Que diz:
Se estiver doente ou com cortes e feridas, não manipule os alimentos.
Faça sempre os exames periódicos de saúde.
A pessoa doente (com diarréia, vômito, gripe, dor de garganta ou conjuntivite) apresenta um alto número de
micróbios patogênicos em seu corpo que pode facilmente contaminar os alimentos.
Os machucados como cortes, feridas e arranhões também têm um alto número de micróbios patogênicos. O texto
não diz se afastar imediatamente de suas funções diz para fazer exames e não manipular alimentos. Portanto para
se afastar de suas funções seu chefe imediato tem que ser comunicado, esse precisara consultar um medico o qual
espedira um atestado com CID a empresa comprovando ou não a necessidade de afastamento do trabalhador e
por quanto tempo. A RDC n. 216/ANVISA em momento nenhum diz que o manipulador pode se afastar
imediatamente das suas funções por qualquer ferimento na pele.
A instrução mais comum é que esses ferimentos sejam cobertos por curativos anticépticos, e com um avental ou
jaleco EPI e na persistência do mesmo deve-se procurar o medico para orientação e tratamento. Os exames para
manipuladores de alimentos devem ser realizados periodicamente independente da integridade física da pele do
profissional.
Ainda nessa mesma cartilha diz: Preste atenção para não fumar, comer, tossir, espirrar,
cantar, assoviar, falar demais ou mexer em dinheiro durante o preparo de alimentos.
Portanto não cabe recurso essa questão.
Resposta da candidata: D.
Resposta do gabarito: C.
Resposta correta: C.
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 35
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 35– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO.
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): VANESSA SCHMITH

CARGO: FISCAL VISA
CONTEÚDO DO RECURSO: FISCAL VISA N° 15
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
QUESTÃO 15 - Atualmente uma das maiores preocupações que devemos ter é com a água que
consumimos e servimos para nossa família, constantemente ouvimos noticias sobre doenças transmitidas
pela a água Analise as sentenças relacionadas a higienização da água.
A- A água que chega a nossas casas através da rede de abastecimento municipal não necessita tra tamento para ser consumida.
B- A fervura ou filtração não elimina vírus bactérias ou vermes patogênicos.
C- O único modo de higienização da água e a adição de hipoclorito de sódio.
D- Todas as alternativas estão incorretas.
RESPOSTA----------------D--------------Todos sabemos que para a água chegar em nossas torneiras ela segue uma etapa que teoricamente deveria tornála apta ao consumo humano, porem não é isso que acontece na maioria dos casos, as distancias entre casas e as
estações de tratamento, as condições dos canos que transportam a água ate as residências e os locais onde são
depositadas a água antes do consumo caixas de água, tambores tonéis etc, e a qualidade local do tratamento e
método empregado afetam diretamente na qualidade para o consumo. Portanto varias pesquisas apontam para o
uso de filtros em casa evitando assim o dano ambiental causados por garrafas plásticas que são resíduos da água
mineral que é opção crescente para garantia de água potável. Para o consumo de crianças na falta de filtro
aconselha-se a fervura da água, devendo ser mexida com uma colher limpa para que volte o oxigênio da mesma.
(A falta de oxigênio na água a torna amarga dificultando a aceitação das crianças) recomenda-se ainda o uso de
hipoclorito de sódio para fazer a higienização dos alimentos consumidos crus como verdura e frutas comida com
a casca. Duas gotas para cada litro de água fazendo a imersão dos alimentos nesse liquido por 40 minutos.
Recomenda-se ainda a limpeza das caixas de água a cada seis meses. Portanto apesar da candidata seguir uma
linha lógica de raciocínio que é bem comum na sociedade brasileira a questão esta correta, não cabendo recurso a
essa questão.
Fonte: Sociedade brasileira de infectologia. Instituto acatu. Mundoverde.com.br
Resposta da candidata: A.
Resposta do gabarito:D.
Resposta correta: D.
NÃO CABE RECURSO PARA ESSA QUESTÃO.
Em resposta ao recurso do candidato Diógenes Jose dos Santos, na qual alega que uma que a alternativa C
também esta correta. E da Sra. Eliana Aparecida cavalheiro Kurek, que diz no seu reurso “”No meu entender, não
foi especificado o tipo de plantação, qual no entanto sabemos que a hantavirose é transmitida por ratos que se
alimenta por cereais.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 15– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO.
----------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): DIÓGENES JOSE DOS SANTOS
CARGO: FISCAL VISA
CONTEÚDO DO RECURSO: FISCAL VISA N° 30
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
QUESTÃO 30 - Em uma inspeção sanitária em um sitio o fiscal precisa orientar os familiares contra a
hantavirose, escolha a orientação mais adequada.
A - Não deixe a casa aberta por muito tempo
B - Não plante nada a menos de 30 metros de distância
C - Entrar em galpões ou seleiros fechados por muito tempo sem máscara
D - Guardar grãos ou qualquer outro tipo de alimento a uma altura mínima de 2 centimetros
RESPOSTA------------------------B------------------------------

Opção C: Entrar em galpões ou seleiros fechados por muito tempo sem máscara. O candidato não levou em
consideração o uso da palavra mascara recomenda-se a todas pessoas que entrarão em galpão, seleiros ou cabana
que ficaram fechadas por muito tempo o uso de mascaras, recomenda-se ainda não varrer o local e sim jogar água
para depois retira-la com um rodo evitando o levantamento de poeira. O uso de mascara para entrar nesses locais
é essencial pois dificulta a aspiração de partículas contaminadas evitando assim a contaminação. Em uma
inspeção sanitária o fiscal deve orientar sempre o uso de mascaras para entrar em locais que permaneçam
fechados por muito tempo e não o contrario.
Recomendação do MS para fiscais da VISA.
Recomenda-se aos proﬁssionais de saúde que usem máscaras de pressão negativa ou
descartáveis, ambas com ﬁltro PFF3, sempre que a investigação epidemiológica exigir que frequentem locais
com suspeita de contaminação por hantavírus, sejam ambientes fechados ou não. Em Relação ao recurso da Sra
Eliane o tipo de plantação não importa e a orientação dada pelo fiscal da visa sempre será não plante nada em
uma distancia de 30 metros de sua casa, pois o roedor ao contrario do que afirma a candidata não se alimenta só
de cereais, e é importante também eliminar seus possíveis abrigos, grande quantidade de casos de hantavirose
acontece em áreas de pesca ou pesqueiros e nesses locais normalmente não existe plantação alguma o que
favorece a propagação da hantavirose é a presença do roedor e não o que se planta.
Portanto não cabe recurso a questao.
Resposta do candidato: C.
Resposta do gabarito: B.
Resposta correta:B
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual_hantaviroses.pdf
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 30
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 30– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO.
------------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): RAKEL DA SILVA FERREIRA
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE A COMBATE A ENDEMIAS N° 01
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Em resposta ao recurso da sra. Raquel da Silva Ferreira. Que considera a alternativa C da questão 1 como correta.

1- A raiva humana também conhecida como hidrofobia é uma doença infecciosa causada por um
vírus. Assinale a alternativa correta:
A raiva humana é uma encefalite bacteriana transmitida, por mamíferos.
Na forma paralitica ocorre parestesia dor e prurido no sitio da agressão.
A raiva humana é uma doença himunoprevenivel com letalidade de quase 100%.
Todas as alternativas estão corretas.
RESPOSTA --------------------------D ------------------------A raiva humana não é uma doença himunoprevenivel, existe sim a vacina contra raiva humana que é feita
somente em caso de agressão de mamíferos suspeitos de ter a doença, se a raiva fosse uma doença que se pudesse
prevenir com vacina, esta faria parte do PNI(programa nacional de imunização) e teriam campanhas para vacina
etc, já que trata-se de uma doença grave. A vacinação é feita após o acidente e não antes de forma previnivel,
como as demais vacinas, (pólio, tétano, hepatite) a vacina contra raiva humana é um himunobiologico, mais a
doença não é himunoprevenivel.
Quanto a letalidade sim mesmo fazendo o esquema terapêutico que inclui a vacina e soros esta é quase 100%.
A profilaxia pós-exposição (após mordidas por animais suspeitos) deve ser iniciada o mais rápido possível.
Existem vários esquemas que envolvem vacinas e imunoglobulinas. Dependendo da gravidade da lesão, o
esquema pode incluir até 10 dias seguidos de vacinações diárias mais o administração de imunoglobulina.
http://www.mdsaude.com/2009/08/raiva-humana.html
Resposta da candidata: C
ABCD-

Quanto ao recurso da candidata Raquel da Silva Ferreira a respeito da questão 19.
Resposta do gabarito: D
Resposta da candidata: Não especifica no recurso.
Resposta correta: C

Cabe recurso a questão.
A comissão sugere a alteração do gabarito.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 01– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO DO GABARITO ALTERNATIVA CORRETA É A “C”
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): RAKEL DA SILVA FERREIRA
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE A COMBATE A ENDEMIAS N° 19
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
19A contaminação se dá através da inalação do vírus (aerossóis), através do contato com fezes e urina contaminadas, algumas vezes, através da ingestão de água e alimentos contaminados e também, mais recentemente,
surgiram evidencias da transmissão inter-humana. O período médio de incubação é de 14 dias, tendo uma variação de 4 a 42 dias. O TEXTO SE REFERE A QUAL DOENCA ABAIXO RELACIONADA:
A- Doença de chagas.
B- Tuberculose.
C- Hantaviroses.
D- Febre Amarela.
RESPOSTA--------------------D--------------------De acordo com o manual de doenças infecto parasitarias do ministério da saúde a resposta correta é
HANTAVIROSE C. Portanto a comissão avaliadora sugere a anulação da questao ou alteração do
gabarito.
RESPOSTA DO GABARITO: D
RESPOSTA CORRETA: C
A questão cabe recurso.
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 19
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 19– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO DO GABARITO ALTERNATIVA CORRETA É A “C”
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): RAKEL DA SILVA FERREIRA
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE A COMBATE A ENDEMIAS N° 26
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Sobre o recurso da questão 26, A candidata afirma que a epidemiologia faz atividades laborativas.
A epidemiologia é a ciência que nos permite a analise dos dados através de:
A- Estudos e pesquisas.
B- Atividades laborativas.
C- Analise potenciais dos riscos.
D- Todas estão corretas.
A questão trata a epidemiologia como ciência e questiona como ela analisa seus resultados e os valida, e isso só é
possível através de ESTUDOS E PESQUISAS, e não através de serviços braçais atividades físicas, como se
entende a palavra labor.
Sinônimos: exercício esforço labuta laboral (sinônimo de laborativo)
Epidemiologia: Ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição e os fatores
determinantes das doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas especiﬁcas
de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao
planejamento, administração e avaliação das ações de saúde.(estudo e pesquisa).
Fonte: http://portal.saude.gov.br
http://www.dicionarioinformal.com.br/laborativo//portal/arquivos/pdf/cbve_modulo2.pdf
Resposta do gabarito: A
Resposta da candidata: Não especificada no recurso, Provavelmente D.
Resposta correta: A.

Não cabe recurso a questão.
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 26
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 26– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO
---------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): DANYELLE CRISTINA RIBEIRO DE ARRUDA FARIA
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE A COMBATE A ENDEMIAS N° 19
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
A contaminação se dá através da inalação do vírus (aerossóis), através do contato com fezes e urina contaminadas, algumas vezes, através da ingestão de água e alimentos contaminados e também, mais recentemente, surgi ram evidencias da transmissão inter-humana. O período médio de incubação é de 14 dias, tendo uma variação de
4 a 42 dias. O TEXTO SE REFERE A QUAL DOENCA ABAIXO RELACIONADA:
E- Doença de chagas.
F- Tuberculose.
G- Hantaviroses.
H- Febre Amarela.
RESPOSTA--------------------D--------------------De acordo com o manual de doenças infecto parasitarias do ministério da saúde a resposta correta é
HANTAVIROSE C. Portanto a comissão avaliadora sugere a anulação da questao ou alteração do
gabarito.
RESPOSTA DO GABARITO: D
RESPOSTA CORRETA: C
A questão cabe recurso.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 19– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO DO GABARITO ALTERNATIVA CORRETA É A “C”
------------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): MARIA LUZINETE LOPES ZAATRE
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE A COMBATE A ENDEMIAS N° 19
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
A contaminação se dá através da inalação do vírus (aerossóis), através do contato com fezes e urina contaminadas, algumas vezes, através da ingestão de água e alimentos contaminados e também, mais recentemente, surgi ram evidencias da transmissão inter-humana. O período médio de incubação é de 14 dias, tendo uma variação de
4 a 42 dias. O TEXTO SE REFERE A QUAL DOENCA ABAIXO RELACIONADA:
I- Doença de chagas.
J- Tuberculose.
K- Hantaviroses.
L- Febre Amarela.
RESPOSTA--------------------D--------------------De acordo com o manual de doenças infecto parasitarias do ministério da saúde a resposta correta é
HANTAVIROSE C. Portanto a comissão avaliadora sugere a anulação da questao ou alteração do
gabarito.
RESPOSTA DO GABARITO: D
RESPOSTA CORRETA: C
A questão cabe recurso.
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 19
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 19– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO DO GABARITO ALTERNATIVA CORRETA É A “C”

-------------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): LUCIANA NOGUEIRA VASCONCELOS
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE A COMBATE A ENDEMIAS N° 19
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
A contaminação se dá através da inalação do vírus (aerossóis), através do contato com fezes e urina contamina das, algumas vezes, através da ingestão de água e alimentos contaminados e também, mais recentemente, surgi ram evidencias da transmissão inter-humana. O período médio de incubação é de 14 dias, tendo uma variação de
4 a 42 dias. O TEXTO SE REFERE A QUAL DOENCA ABAIXO RELACIONADA:
M- Doença de chagas.
N- Tuberculose.
O- Hantaviroses.
P- Febre Amarela.
RESPOSTA--------------------D--------------------De acordo com o manual de doenças infecto parasitarias do ministério da saúde a resposta correta é
HANTAVIROSE C. Portanto a comissão avaliadora sugere a anulação da questão ou alteração do
gabarito.
RESPOSTA DO GABARITO: D
RESPOSTA CORRETA: C
A questão cabe recurso.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 19– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO DO GABARITO ALTERNATIVA CORRETA É A “C”
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): LUCIANA NOGUEIRA VASCONCELOS
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS N° 26
JUST IFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Sobre o recurso da questão 26, A candidata afirma que a epidemiologia faz atividades laborativas.
2- A epidemiologia é a ciência que nos permite a analise dos dados através de:
E- Estudos e pesquisas.
F- Atividades laborativas.
G- Analise potenciais dos riscos.
H- Todas estão corretas.
A questão trata a epidemiologia como ciência e questiona como ela analisa seus resultados e os valida, e isso só é
possível através de ESTUDOS E PESQUISAS, e não através de serviços braçais atividades físicas, como se
entende a palavra labor.
Sinônimos: exercício esforço labuta laboral (sinônimo de laborativo)
Epidemiologia: Ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição e os fatores
determinantes das doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas especiﬁcas
de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao
planejamento, administração e avaliação das ações de saúde.(estudo e pesquisa).
Fonte: http://portal.saude.gov.br
http://www.dicionarioinformal.com.br/laborativo//portal/arquivos/pdf/cbve_modulo2.pdf
Resposta do gabarito: A
Resposta da candidata: Não especificada no recurso, Provavelmente D.
Resposta correta: A.
Não cabe recurso a questão.

CONCLUSÃO DA QUESTÃO 26– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): LUCIANA NOGUEIRA VASCONCELOS
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS N° 01
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Em resposta ao recurso da sra. Raquel da Silva Ferreira. Que considera a alternativa C da questão 1 como correta.
3- A raiva humana também conhecida como hidrofobia é uma doença infecciosa causada por um
vírus. Assinale a alternativa correta:
E- A raiva humana é uma encefalite bacteriana transmitida, por mamíferos.
F- Na forma paralitica ocorre parestesia dor e prurido no sitio da agressão.
G- A raiva humana é uma doença himunoprevenivel com letalidade de quase 100%.
H- Todas as alternativas estão corretas.
RESPOSTA --------------------------B ------------------------A raiva humana não é uma doença himunoprevenivel, existe sim a vacina contra raiva humana que é feita
somente em caso de agressão de mamíferos suspeitos de ter a doença, se a raiva fosse uma doença que se pudesse
prevenir com vacina, esta faria parte do PNI(programa nacional de imunização) e teriam campanhas para vacina
etc, já que trata-se de uma doença grave. A vacinação é feita após o acidente e não antes de forma previnivel,
como as demais vacinas, (pólio, tétano, hepatite) a vacina contra raiva humana é um himunobiologico, mais a
doença não é himunoprevenivel.
Quanto a letalidade sim mesmo fazendo o esquema terapêutico que inclui a vacina e soros esta é quase 100%.
A profilaxia pós-exposição (após mordidas por animais suspeitos) deve ser iniciada o mais rápido possível.
Existem vários esquemas que envolvem vacinas e imunoglobulinas. Dependendo da gravidade da lesão, o
esquema pode incluir até 10 dias seguidos de vacinações diárias mais o administração de imunoglobulina.
http://www.mdsaude.com/2009/08/raiva-humana.html
Resposta da candidata: C
Quanto ao recurso da candidata Raquel da Silva Ferreira a respeito da questão 19.
Resposta do gabarito: D
Resposta da candidata: Não especifica no recurso.
Resposta correta: C
Cabe recurso a questão.
A comissão sugere a alteração do gabarito.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 01– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO, ALTERNATIVA CORRETA É A “C”
-----------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): SUELLEN KARINA DE LIMA VICENTE
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS N° 19
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
A contaminação se dá através da inalação do vírus (aerossóis), através do contato com fezes e urina contamina das, algumas vezes, através da ingestão de água e alimentos contaminados e também, mais recentemente, surgiram evidencias da transmissão inter-humana. O período médio de incubação é de 14 dias, tendo uma variação de
4 a 42 dias. O TEXTO SE REFERE A QUAL DOENCA ABAIXO RELACIONADA:
Q- Doença de chagas.
R- Tuberculose.
S- Hantaviroses.
T- Febre Amarela.

RESPOSTA--------------------D--------------------De acordo com o manual de doenças infecto parasitarias do ministério da saúde a resposta correta é
HANTAVIROSE C. Portanto a comissão avaliadora sugere a anulação da questão ou alteração do
gabarito.
RESPOSTA DO GABARITO: D
RESPOSTA CORRETA: C
A questão cabe recurso.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 19– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO DO GABARITO ALTERNATIVA CORRETA É A “C”
------------------------------------------RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): SERGIO ADRIANO SANTOS ROSAS
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS N° 26
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
Sobre o recurso da questão 26, A candidata afirma que a epidemiologia faz atividades laborativas.
4- A epidemiologia é a ciência que nos permite a analise dos dados através de:
I- Estudos e pesquisas.
J- Atividades laborativas.
K- Analise potenciais dos riscos.
L- Todas estão corretas.
A questão trata a epidemiologia como ciência e questiona como ela analisa seus resultados e os valida, e isso só é
possível através de ESTUDOS E PESQUISAS, e não através de serviços braçais atividades físicas, como se
entende a palavra labor.
Sinônimos: exercício esforço labuta laboral (sinônimo de laborativo)
Epidemiologia: Ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição e os fatores
determinantes das doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas especiﬁcas
de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao
planejamento, administração e avaliação das ações de saúde.(estudo e pesquisa).
Fonte: http://portal.saude.gov.br
http://www.dicionarioinformal.com.br/laborativo//portal/arquivos/pdf/cbve_modulo2.pdf
Resposta do gabarito: A
Resposta da candidata: Não especificada no recurso, Provavelmente D.
Resposta correta: A.
Não cabe recurso a questão.
RESPOSTA DE RECURSO À QUESTÃO NÚMERO 26
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 26– A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE RECURSO INDEFERIDO,
PREVALECE O RESULTADO PUBLICADO
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): SERGIO ADRIANO SANTOS ROSAS
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS N° 19
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
A contaminação se dá através da inalação do vírus (aerossóis), através do contato com fezes e urina contaminadas, algumas vezes, através da ingestão de água e alimentos contaminados e também, mais recentemente, surgiram evidencias da transmissão inter-humana. O período médio de incubação é de 14 dias, tendo uma variação de
4 a 42 dias. O TEXTO SE REFERE A QUAL DOENCA ABAIXO RELACIONADA:
U- Doença de chagas.
V- Tuberculose.

W- Hantaviroses.
X- Febre Amarela.
RESPOSTA--------------------D--------------------De acordo com o manual de doenças infecto parasitarias do ministério da saúde a resposta correta é
HANTAVIROSE C. Portanto a comissão avaliadora sugere a anulação da questão ou alteração do
gabarito.
RESPOSTA DO GABARITO: D
RESPOSTA CORRETA: C
A questão cabe recurso.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 19– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO DO GABARITO ALTERNATIVA CORRETA É A “C”
RESPOSTA DO RECURSO
CANDIDATO (A): ARNALDO PEREIRA DA SILVA
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONTEÚDO DO RECURSO: QUESTÃO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Nº 19
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO REQUERIMENTO:
A contaminação se dá através da inalação do vírus (aerossóis), através do contato com fezes e urina contaminadas, algumas vezes, através da ingestão de água e alimentos contaminados e também, mais recentemente, surgi ram evidencias da transmissão inter-humana. O período médio de incubação é de 14 dias, tendo uma variação de
4 a 42 dias. O TEXTO SE REFERE A QUAL DOENCA ABAIXO RELACIONADA:
Y- Doença de chagas.
Z- Tuberculose.
AAHantaviroses.
BBFebre Amarela.
RESPOSTA--------------------D--------------------De acordo com o manual de doenças infecto parasitarias do ministério da saúde a resposta correta é
HANTAVIROSE C. Portanto a comissão avaliadora sugere a anulação da questão ou alteração do
gabarito.
RESPOSTA DO GABARITO: D
RESPOSTA CORRETA: C
A questão cabe recurso.
CONCLUSÃO DA QUESTÃO 19– A RECLAMAÇÃO PROCEDE RECURSO DEFERIDO, HOUVE
ERRO DE DIGITAÇÃO DO GABARITO ALTERNATIVA CORRETA É A “C”

Lucas do Rio Verde – MT, 29 de junho de 2012.
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