PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
PEDIDOS DE ISENÇÃO
ABERTO RECURSOINSCRIÇÃO NOME

VAGA

DISCIPLINA

QUESTÃO

SITUAÇÃO

DETALHES

RESPOSTA
RECURSO INDEFERIDO: O candidato
não protocolou os documentos
necessários a comprovação da
condição de isento, conforme previsto
no item 3.5.3 do Edital de Processo
Seletivo nº 001/2017. O candidato
deveria fazer a inscrição no site e
também protocolar os documentos
elencados no item 3.5.11 e 3.5.11.
Portanto não houve como realizar a
análise do pedido de isenção.

11/07/20
17 13:51

587

1360

CÍNTIA DE FÁTIMA RIBEIRO

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

-

-

INDEFERID
O

O meu pedido de isenção foi indeferido e a justificativa foi a de que " O candidato
NÃO comprovou os requisitos do Edital de Processo Seletivo nº 001/2017,
para fazer jus ao pedido de isenção (Item 5.1.1.1)." Para o pedido de isenção,
informei o número do NIS (quanto a este, não houve erro) e pedi a isenção pelo
fato de que estou na situação de desempregada. Para comprovar esta
informação efetuei os procedimentos descritos no edital (que constam no Item
3.5.1.1), fornecendo a segunda opção de documentos listados para o caso de
candidatos desempregados (item g) que informava que poderia ser a declaração
de próprio punho "ou a cópia autenticada das páginas da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) - que contenham fotografia, identificação e da página
com anotações do último contrato e da primeira página subsequente em branco."
No momento da inscrição (pelo site www. w2 consultores.com.br), informei o NIS
e anexei as cópias autenticadas (em formato de PDF) das páginas da Carteira de
Trabalho e Previdência Social. No documento que eu anexei, estava tudo correto:
constando a página com fotografia e minha identificação e as páginas de
contrato, que estavam em branco porque nunca trabalhei desde que me formei
no início do ano (ingressei na faculdade como bolsista, inclusive). Mais um
detalhe que confirma a condição de hipossuficiência e justifica o meu pedido de
isenção da taxa de inscrição. Peço que verifiquem, por gentileza, minha situação.
Se os meus documentos não apareceram em anexo, informem-me, por favor, um
meio para que eu possa anexá-los novamente, para que possam se certificar
dessas informações. Como sou desempregada, fazer o processo seletivo é uma
oportunidade muito importante para mim, portanto, preciso muito desta isenção
de taxa para ter a chance de conseguir um emprego.

&ldquo;3.5.1.3. Para solicitar a inscrição
isenta de pagamento do valor da
inscrição de que tratam os subitens
3.5.1.1 e 3.5.1.2, o candidato deverá
efetuar a inscrição isenta, conforme os
procedimentos estabelecidos a seguir:
3.5.2. Acessar, no período de 08h00min
do dia 03/07/2017 às 16h00min do dia
06/07/2017, observado o horário oficial
de Brasília/DF, o endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br, ler e aceitar
o Requerimento de Isenção de
Pagamento, devendo no ato da
inscrição, anexar os comprovantes
indicados nos subitens 3.5.1.1 e 3.5.1.2,
digitalizados em Formato PDF
3.5.3. Protocolar junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
(Protocolo Geral) ou encaminhar os
comprovantes indicados nos subitens
3.5.1.1 e 3.5.1.2 via Sedex ou Aviso de
Recebimento (AR), durante o período
de inscrições isentas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
(Comissão de Processo Seletivo
Simplificado &ndash; Ref.: Isenção de
Pagamento &ndash; Pça. Getúlio
Vargas, nº 50, Centro &ndash;
Simonésia/MG &ndash; CEP:
36.930-000) até o dia 07/07/2017. Não
serão aceitos os comprovantes
enviados ou recebidos via Sedex ou
Aviso de Recebimento (AR), com data,
posterior a 07/07/2017&rdquo;.
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RECURSOS
RECURSO INDEFERIDO: O candidato
não protocolou os documentos
necessários a comprovação da
condição de isento, conforme previsto
no item 3.5.3 do Edital de Processo
Seletivo nº 001/2017. O candidato
deveria fazer a inscrição no site e
também protocolar os documentos
elencados no item 3.5.11 e 3.5.11.
Portanto não houve como realizar a
análise do pedido de isenção.
&ldquo;3.5.1.3. Para solicitar a inscrição
isenta de pagamento do valor da
inscrição de que tratam os subitens
3.5.1.1 e 3.5.1.2, o candidato deverá
efetuar a inscrição isenta, conforme os
procedimentos estabelecidos a seguir:

11/07/20
17 13:50

586

2120

RENATA DE SOUZA SALES DE ASSIS

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

-

-

INDEFERID
O

Sou servidora publica, entrei com o protocolo para receber a isenção da taxa de
inscrição e não obtive aprovação. Enviei todos os documentos exigidos pelo
edital da empresa W2 AUDITORES E CONSULTORES de acordo com o item 3.5
e subitem 3.3.1.1b, venho por meio deste recurso recorrer meus direitos.

3.5.2. Acessar, no período de 08h00min
do dia 03/07/2017 às 16h00min do dia
06/07/2017, observado o horário oficial
de Brasília/DF, o endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br, ler e aceitar
o Requerimento de Isenção de
Pagamento, devendo no ato da
inscrição, anexar os comprovantes
indicados nos subitens 3.5.1.1 e 3.5.1.2,
digitalizados em Formato PDF
3.5.3. Protocolar junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
(Protocolo Geral) ou encaminhar os
comprovantes indicados nos subitens
3.5.1.1 e 3.5.1.2 via Sedex ou Aviso de
Recebimento (AR), durante o período
de inscrições isentas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
(Comissão de Processo Seletivo
Simplificado &ndash; Ref.: Isenção de
Pagamento &ndash; Pça. Getúlio
Vargas, nº 50, Centro &ndash;
Simonésia/MG &ndash; CEP:
36.930-000) até o dia 07/07/2017. Não
serão aceitos os comprovantes
enviados ou recebidos via Sedex ou
Aviso de Recebimento (AR), com data,
posterior a 07/07/2017&rdquo;.
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RECURSOS
RECURSO INDEFERIDO: O candidato
não protocolou os documentos
necessários a comprovação da
condição de isento, conforme previsto
no item 3.5.3 do Edital de Processo
Seletivo nº 001/2017. O candidato
deveria fazer a inscrição no site e
também protocolar os documentos
elencados no item 3.5.11 e 3.5.11.
Portanto não houve como realizar a
análise do pedido de isenção.

12/07/20
17 16:43

589

3190

SAMARLLY VITORIA DE CRISTO GOMES

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

-

-

INDEFERID
O

Eu, Samarlly vitoria de cristo gomes, BRASILEIRA, SOLTEIRA, estudante Inscrito
no CPF sob o nº 13350871682 e no RG nº mg-19.233.096, residente e
domiciliado à RUA CORONEL ALVES COSTA CENTRO SIMONÉSIA
MG,CADASTRADA NO CADASTRO ÚNICO NUMERO
NIS:23712277306,ATUALIZADO. declaro para os devidos fins que não tenho
condições de arcar com o valor relativo à taxa de inscrição . CONFORME O
EDITAL 3.5.1.1. POIS NUNCA TRABALHEI SOU APENAS ESTUDANTE.
SIMONÉSIA 12 DE JULHO DE 2017
SAMARLLY VITORIA DE CRISTO GOMES

&ldquo;3.5.1.3. Para solicitar a inscrição
isenta de pagamento do valor da
inscrição de que tratam os subitens
3.5.1.1 e 3.5.1.2, o candidato deverá
efetuar a inscrição isenta, conforme os
procedimentos estabelecidos a seguir:
3.5.2. Acessar, no período de 08h00min
do dia 03/07/2017 às 16h00min do dia
06/07/2017, observado o horário oficial
de Brasília/DF, o endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br, ler e aceitar
o Requerimento de Isenção de
Pagamento, devendo no ato da
inscrição, anexar os comprovantes
indicados nos subitens 3.5.1.1 e 3.5.1.2,
digitalizados em Formato PDF
3.5.3. Protocolar junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
(Protocolo Geral) ou encaminhar os
comprovantes indicados nos subitens
3.5.1.1 e 3.5.1.2 via Sedex ou Aviso de
Recebimento (AR), durante o período
de inscrições isentas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
(Comissão de Processo Seletivo
Simplificado &ndash; Ref.: Isenção de
Pagamento &ndash; Pça. Getúlio
Vargas, nº 50, Centro &ndash;
Simonésia/MG &ndash; CEP:
36.930-000) até o dia 07/07/2017. Não
serão aceitos os comprovantes
enviados ou recebidos via Sedex ou
Aviso de Recebimento (AR), com data,
posterior a 07/07/2017&rdquo;.
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RECURSOS
RECURSO INDEFERIDO: O candidato
não protocolou os documentos
necessários a comprovação da
condição de isento, conforme previsto
no item 3.5.3 do Edital de Processo
Seletivo nº 001/2017. O candidato
deveria fazer a inscrição no site e
também protocolar os documentos
elencados no item 3.5.11 e 3.5.11.
Portanto não houve como realizar a
análise do pedido de isenção.
&ldquo;3.5.1.3. Para solicitar a inscrição
isenta de pagamento do valor da
inscrição de que tratam os subitens
3.5.1.1 e 3.5.1.2, o candidato deverá
efetuar a inscrição isenta, conforme os
procedimentos estabelecidos a seguir:

11/07/20
17 21:27

588

5810

SEBASTIAO LUIZ DA COSTA JUNIOR

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

-

-

INDEFERID
O

Pesso ISENÇÃO por nao esta trabalhando e nao ter condiçoes de paga a taxa

3.5.2. Acessar, no período de 08h00min
do dia 03/07/2017 às 16h00min do dia
06/07/2017, observado o horário oficial
de Brasília/DF, o endereço eletrônico:
www.w2consultores.com.br, ler e aceitar
o Requerimento de Isenção de
Pagamento, devendo no ato da
inscrição, anexar os comprovantes
indicados nos subitens 3.5.1.1 e 3.5.1.2,
digitalizados em Formato PDF
3.5.3. Protocolar junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
(Protocolo Geral) ou encaminhar os
comprovantes indicados nos subitens
3.5.1.1 e 3.5.1.2 via Sedex ou Aviso de
Recebimento (AR), durante o período
de inscrições isentas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
(Comissão de Processo Seletivo
Simplificado &ndash; Ref.: Isenção de
Pagamento &ndash; Pça. Getúlio
Vargas, nº 50, Centro &ndash;
Simonésia/MG &ndash; CEP:
36.930-000) até o dia 07/07/2017. Não
serão aceitos os comprovantes
enviados ou recebidos via Sedex ou
Aviso de Recebimento (AR), com data,
posterior a 07/07/2017&rdquo;.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSO DIVULGAÇÃO INSCRIÇÕES
ABERTO RECURSOINSCRIÇÃO NOME

VAGA

DISCIPLINA

QUESTÃO

SITUAÇÃO

DETALHES

RESPOSTA

REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO

21/07/20
17 14:42

591

9930

KAROLINE GOMES BERTOLACE

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

-

-

AGUARDAN
DO
DEFERIMEN
TO

Eu, Karolayne Gomes Bertolace, com CPF nº 133.691.276-60, venho através
deste, solicitar a alteração da inscrição de vaga, pois fiz para o local errado. O
correto seria para AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS ( EQUIPE 2 )
ÁREA / REGIÃO: CONCEIÇÃO ELIAS CARDOSO – SIMONÉSIA, e fiz a
inscrição para a EQUIPE 6, ÁREA / REGIÃO: NOSSA SENHORA APARECIDA –
SIMONÉSIA. Diante destes termos e por ser verdade, peço a alteração do
mesmo, com agradecimentos.

-

SIMONÉSIA, 21 de Julho de 2017

___________________________________________________
REQUERENTE

21/07/20
17 07:27

590

2090

WILIAM GONÇALVES DA FONSECA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

-

-

AGUARDAN
DO
DEFERIMEN
TO

-

-
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ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSO DIVULGAÇÃO GABARITOS PROVA OBJETIVA
ABERTO RECURSOINSCRIÇÃO NOME

01/08/20
17 13:50

01/08/20
17 14:05

711

719

1870

1870

ÁGUIDA DE LOURDES MOREIRA

ÁGUIDA DE LOURDES MOREIRA

VAGA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

DISCIPLINA

PORTUGUES

PORTUGUES

QUESTÃO

2

3

SITUAÇÃO

DETALHES

RESPOSTA

DEFERIDO

Solicito correção da referida questão, pois, acredito que a empresa se enganou
quanto ao enunciado, onde pede a questão incorreta quando deveria ter pedido a
correta, uma vez que constam três alternativas erradas, restando apenas uma
certa, conforme exposto a seguir:
Letra A diz que o leão saiu para verificar sua realeza porque não estava seguro
de sua posição, errado, o texto fala claramente que "...não que restasse ao leão
qualquer dúvida quanto a sua realeza. Mas assegurar-se..."
Letra B diz que o leão receava ate das formigas porque ouvira comentários de
que elas estavam organizadas, errado, em momento algum o texto menciona
formigas nem sequer uma possível organização das mesmas.
Letra C diz que ao dizer que a coruja respondeu de lábia, não de crente, o autor
quis dizer que ela era inteligente e não mentia, errado, pois o texto coloca um
"mas" antes de "disse de lábia, não de crente" ou seja, uma conjunção
adversativa, e também "não de crente" quer dizer, não que ela acreditasse, onde
crente vem do verbo crer. Portanto, a única questão correta seria a letra D.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Solicito correção em relação a questão 03, pois a mesma possui duas opções
corretas em relação ao enunciado, onde, no dicionário da língua portuguesa a
palavra "vacilou" é o mesmo que hesitou, conforme gabarito disposto pela
empresa, no entanto, consultando a mesma referencia bibliográfica, a palavra
"recuou" também significa hesitar, e de acordo com o contexto do texto base, o
significado da palavra recuar se adéqua muito mais à situação exposta.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

INDEFERID
O
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RECURSOS

01/08/20
17 14:28

01/08/20
17 14:36

01/08/20
17 14:51

01/08/20
17 08:42

733

736

741

607

1870

1870

1870

6890

ÁGUIDA DE LOURDES MOREIRA

ÁGUIDA DE LOURDES MOREIRA

ÁGUIDA DE LOURDES MOREIRA

ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

ESPECIFICA

INFORMATICA

21

23

26

21

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

DEFERIDO

Solicito correção da referida questão, pois conforme seu enunciado, consultas
bibliográficas e verificação das teclas de atalho no computador, a combinação
Ctrl + O abre um novo documento e não abre um documento já salvo.

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
Solicito correção em relação a referida questão, pois de acordo com o que pede o
erro erro de formulação, aplicando o
enunciado, o comando "colunas" se encontra no menu layout e não em formatar,
item "8.11. Se do exame de recursos
conforme gabarito divulgado.
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

Solicito correção em relação a questão 26, pois o gabarito apresentado pela
empresa não responde corretamente à questão em relação à posição e função
dos dentes, o que pode ser verificado no endereço
http://www.todabiologia.com/anatomia/dentes.htm e em varias outras referencias
bibliográficas.

RECURSO PROCEDENTE:
Os incisivos ocupam a parte anterior do
arco dental e são os primeiros a entrar
em contato com alimento. Juntamente
com os lábios, realizam função de
preensão (em humanos: 4 dentes
incisivos na maxila e 4 na mandíbula) e
possuindo a função de para cortar os
alimentos no ato da mastigação. (1)
- Possui a forma semelhante a uma
Pá ou Lança e têm por função perfurar,
despedaçar e rasgar os alimentos,
embora o tamanho e formato nos
humanos não sejam compatíveis com o
canino de um verdadeiro animal
onívoro. (2)
- Os pré-molares são dentes da
mastigação, devido a sua parte oclusal.
Possuem forma de pentágono, são
menores que o canino, tem as suas
bordas convergentes, as arestas mesial
e distal são semelhantes. (3). Diante
das justificativas, altera-se o Gabarito
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

no gabarito esta a letra D a resposta A e a correta

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

DEFERIDO
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RECURSOS

01/08/20
17 08:44

01/08/20
17 08:46

608

610

6890

6890

ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA

ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

PORTUGUES

PORTUGUES

3

2

INDEFERID
O

DEFERIDO

hesitou significa recuou e nao vacilou como esta no gabarito

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

no texto pede pra dizer a resposta incorreta seria a letra B pois em momento
algum o texto fala sobre formigas

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 20:26

01/08/20
17 20:51

821

824

7000

7000

ALEX SALES DE OLIVEIRA

ALEX SALES DE OLIVEIRA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

22

23

DEFERIDO

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ 22 ( Microsoft Word 2010 ) quais teclas de atalho para SALVAR UM
DOCUMENTO, Imprimir e minimizar a janela de trabalho?
( a ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + N.
( b ) Ctrl + P, Ctrl + S, Alt + barra de espaço + N.
( c ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + M.
( d ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + O.
Pois as opções corretas para salvar um documento, imprimir e minimizar a janela
de trabalho, são:
Ctrl + B, Ctrl + P, Alt + barra de espaço mais N.
Ctrl + B que é a opção salvar não aparece em nenhuma das alternativas. Pois
uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nesta resposta foi:
Ctrl + S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa sublinhar,
tornando assim a questão 22 sem resposta completa automaticamente nula.

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 23 de informática da
prova para ACS, sob a alegação de não haver alternativa correta de resposta.
[ 23: Os comandos VISUALIZAR IMPRESSÃO e COLUNAS se encontram
respectivamente nos menus:
( a ) editar e inserir
( b ) inserir e editar
( c ) arquivo e formatar
( d ) formatar e arquivo ]
Utilizando o word 2010, já que no edital do concurso não especifica qual utilizar
como base, ficando assim a critério do candidato e levando também em
consideração que a banca examinadora usou como base word 2010 na questão
22 ( anterior a esta ) , identificamos que para VISUALIZAR IMPRESSÃO e
COLUNAS, a alternativa correta de resposta é: ARQUIVO E LAYOUT. Como
esta alternativa correta da respo sta não foi dada ao candidato, a questão 23 se
torna automaticamente nula.

Sublinhar
Consta, no verbo em questão, a divisão silábica da seguinte maneira:

01/08/20
17 11:28

657

320

ALINE FERNANDES LIMA GIMENES

13 - ENFERMEIRO (CAPS,
EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA) - SIMONÉSIA

PORTUGUES

4

INDEFERID
O

su.bli.nhar / sub.li.nhar
Porém a palavra trata-se de uma prefixação, em que há a junção do prefixo sub
com o vocábulo linha. Assim sendo, não seria possível que um afixo pudesse ser
divido em su.b; portanto, estão todos de acordo na eliminação da primeira divisão
silábica.Para mim não há dúvida que a divisão silábica não deve seguir a
etimologia da palavra e, portanto, separaríamos essa palavra como su.bli.nhar.
Por aí eu penso que devamos manter as duas divisões. E esta questão deveria
ser cancelada

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

RECURSO IMPROCENTE: A correta
divisão da palavra
&ldquo;sublinha&rdquo; é
&ldquo;sub-li-nha&rdquo; de acordo
com as regras gramaticais, pois há
encontro consonantal separável e o
&ldquo;L&rdquo; de
&ldquo;linha&rdquo; é pronunciado
separadamente do &ldquo;b&rdquo; de
Sub&rdquo;. De acordo com a
justificativa apresentada, não há razão
plausível para a anulação da referida
questão. Fonte: Novíssima Gramática
da Língua Portuguesa, Domingos
Paschoal Cegalla. Página 37. Curso
Prático de Gramática. Ernani Terra.
Página 20.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 13:38

706

320

ALINE FERNANDES LIMA GIMENES

13 - ENFERMEIRO (CAPS,
EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA) - SIMONÉSIA

CONHECIMENTOS
GERAIS

16

INDEFERID
O

Significado de Transmigração -Ação de um povo que passa de uma região a
outra.
A migração pendular, também chamada de migração diária, é caracterizada pelo
deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade,
estado ou país. Após realizar a atividade profissional ou cumprir a carga horária
de estudo, essas pessoas retornam para as cidades onde residem. Para isso,
utilizam em grande medida os transportes públicos e individuais.
três resposta em uma única questão

01/08/20
17 13:39

707

320

ALINE FERNANDES LIMA GIMENES

13 - ENFERMEIRO (CAPS,
EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA) - SIMONÉSIA

CONHECIMENTOS
GERAIS

16

INDEFERID
O

Significado de Transmigração -Ação de um povo que passa de uma região a
outra.
Significado de migração pendular, também chamada de
migração diária, é caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para
estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou país. Após realizar a atividade
profissional ou cumprir a carga horária de estudo, essas pessoas retornam para
as cidades onde residem. Para isso, utilizam em grande medida os transportes
públicos e individuais.
três resposta em uma única questão

RECURSO IMPROCEDENTE:
A migração pendular, também chamada
de migração diária, é caracterizada pelo
deslocamento diário de pessoas para
estudar ou trabalhar em outra cidade,
estado ou país. Após realizar a
atividade profissional ou cumprir a carga
horária de estudo, essas pessoas
retornam para as cidades onde residem.
Para isso, utilizam em grande medida
os transportes públicos e individuais.
Esse tipo de deslocamento diário é um
fenômeno que comumente ocorre nos
grandes centros urbanos, onde milhões
de pessoas, em todo o mundo, realizam
o movimento pendular (de ida e volta
&ndash; como um pêndulo) de seus
locais de moradia até outras regiões
onde estudam ou trabalham.
Mantém-se o Gabarito já
divulgado. Fonte:
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/ge
ografia/migracao-pendular.htm
RECURSO IMPROCEDENTE:
A migração pendular, também chamada
de migração diária, é caracterizada pelo
deslocamento diário de pessoas para
estudar ou trabalhar em outra cidade,
estado ou país. Após realizar a
atividade profissional ou cumprir a carga
horária de estudo, essas pessoas
retornam para as cidades onde residem.
Para isso, utilizam em grande medida
os transportes públicos e individuais.
Esse tipo de deslocamento diário é um
fenômeno que comumente ocorre nos
grandes centros urbanos, onde milhões
de pessoas, em todo o mundo, realizam
o movimento pendular (de ida e volta
&ndash; como um pêndulo) de seus
locais de moradia até outras regiões
onde estudam ou trabalham.
Mantém-se o Gabarito já
divulgado. Fonte:
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/ge
ografia/migracao-pendular.htm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
A DUM for de abril a dezembro: some + 7 ao Dia, diminua – 3 do Mês e
acrescente + 1 ao Ano.
DUM-26/09/2017
+7/-3/+1
DPP-03/07/2018

01/08/20
17 14:20

728

320

ALINE FERNANDES LIMA GIMENES

13 - ENFERMEIRO (CAPS,
EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

40

DEFERIDO

CÁLCULO DA DATA PROVÁVEL DO PARTO
A idade da gestação pode ser definida como o tempo transcorrido entre o
primeiro Dia da Ùltima Menstruação (DUM) e a data atual (dia em que o cálculo
está sendo realizado). Pode ser calculado em dias, semanas ou meses
completos.
Existe, contudo, diferença entre a idade embriológica da gestação e a idade
obstétrica da gestação. A primeira é contada a partir da fecundação do óvulo. Por
não ser possível, na maioria das vezes, determinar a data correta da ovulação e,
portanto, da fecundação, convencionou-se datar a gravidez pelo primeiro dia da
última menstruação (DUM), sendo esta chamada de idade obstétrica ou idade
menstrual da gestação.
Ao dizer que uma gestante tem 10 semanas de gestação, tanto o obstetra quanto
o ultrassonografista estão simplesmente estabelecendo um critério temporal, ou
seja, contando o tempo transcorrido entre a DUM e a data atual (10 semanas),
tendo a mesma engravidado, provavelmente, há cerca de 8 semanas. Ou seja,
como a ovulação ocorre, supostamente, 14 dias após a menstruação, o início do
desenvolvimento do embrião ocorre duas semanas após a DUM.
Para calcular a data provável do seu parto, preencha os dados abaixo:

RECURSO PROCEDENTE: Altera-se o
Gabarito, por erro na divulgação da
alternativa correta. Gabarito alterado
para a alternativa "C".

26 / 9 / 2017
dd/mm/aaaa
Calcular
Data estimada do parto em 03/07/2018.
Resposta é 03 de julho de 2018 letra C e não do gabarito letra A 03 de junho de
2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Se a DUM for de abril a dezembro: some + 7 ao Dia, diminua – 3 do Mês e
acrescente + 1 ao Ano.
DUM-26/09/2017
+7/-3/+1
DPP-03/07/2018

01/08/20
17 14:21

729

320

ALINE FERNANDES LIMA GIMENES

13 - ENFERMEIRO (CAPS,
EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

40

DEFERIDO

CÁLCULO DA DATA PROVÁVEL DO PARTO
A idade da gestação pode ser definida como o tempo transcorrido entre o
primeiro Dia da Ùltima Menstruação (DUM) e a data atual (dia em que o cálculo
está sendo realizado). Pode ser calculado em dias, semanas ou meses
completos.
Existe, contudo, diferença entre a idade embriológica da gestação e a idade
obstétrica da gestação. A primeira é contada a partir da fecundação do óvulo. Por
não ser possível, na maioria das vezes, determinar a data correta da ovulação e,
portanto, da fecundação, convencionou-se datar a gravidez pelo primeiro dia da
última menstruação (DUM), sendo esta chamada de idade obstétrica ou idade
menstrual da gestação.
Ao dizer que uma gestante tem 10 semanas de gestação, tanto o obstetra quanto
o ultrassonografista estão simplesmente estabelecendo um critério temporal, ou
seja, contando o tempo transcorrido entre a DUM e a data atual (10 semanas),
tendo a mesma engravidado, provavelmente, há cerca de 8 semanas. Ou seja,
como a ovulação ocorre, supostamente, 14 dias após a menstruação, o início do
desenvolvimento do embrião ocorre duas semanas após a DUM.
Para calcular a data provável do seu parto, preencha os dados abaixo:

RECURSO PROCEDENTE: Altera-se o
Gabarito, por erro na divulgação da
alternativa correta. Gabarito alterado
para a alternativa "C".

26 / 9 / 2017
dd/mm/aaaa
Calcular
Data estimada do parto em 03/07/2018.
Resposta é 03 de julho de 2018 letra C e não do gabarito letra A 03 de junho de
2018

01/08/20
17 17:37

01/08/20
17 17:44

783

785

4180

4180

ANA JÉSSICA DE CRISTO OLIVEIRA

ANA JÉSSICA DE CRISTO OLIVEIRA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

23

21

DEFERIDO

DEFERIDO

os comandos visualizar impressão esta no menu "arquivo" e colunas esta no
menu "inserir", e isto não condiz com as alternativas da prova.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A questão não especificou qual era a versão do microsoft word, porque na
maioria das versões a tecla Ctrl+o = novo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 17:51

01/08/20
17 18:03

01/08/20
17 13:59

01/08/20
17 08:58

786

791

717

612

4180

4180

7300

5430

ANA JÉSSICA DE CRISTO OLIVEIRA

ANA JÉSSICA DE CRISTO OLIVEIRA

ANA PATRICIA FRAGA DE OLIVEIRA

ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

10 - ASSISTENTE SOCIAL (CRAS,
NASF E CAPS) - SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

MATEMATICA

INFORMATICA

2

22

12

21

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

O texto não mencionava sobre formigas.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

É que Ctrl+s sublima e de acordo com o word 2010 pra salvar é Ctrl+b. E isso
não condiz com as opções da questão.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A RESPOSTA CORRETA NÃO SE ENCONTRA NAS OPÇÕES, POIS A
RESPOSTA CORRETA É 24CM.

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.

A opção correta é a alternativa "a", pois, ctrl+o - abre um novo documento e não
um documento já salvo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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RECURSOS

01/08/20
17 09:02

01/08/20
17 10:37

613

640

5430

5430

ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

24

24

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
função no Excel, não correspondendo
às funções do Excel. Portanto,
mantém-se a alternativa já divulgada no
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f

INDEFERID
O

Testando o Excel 2010, pode-se observar que ao digitar shift+end não obtemos
nenhum resultado. Sendo assim a resposta correta não é a alternativa "a", mas
sim a alternativa "b", sendo que, quando selecionamos ctrl+home vai para o início
da linha atual.

INDEFERID
O

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
Sobre essa questão ,acredito que o enunciado está incorreto. Onde entendi que a
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
questão pede o que esta correto sobre o Excel 2010. As questões B,C e D estão
função no Excel, não correspondendo
corretas, e apenas a questão A esta errada. Então essa questão deverá por justa
às funções do Excel. Portanto,
causa ser anulada , onde o enunciado da questão está errada, faltando explicar
mantém-se a alternativa já divulgada no
que pedia a questão incorreta .
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f
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RECURSOS

01/08/20
17 10:44

01/08/20
17 11:04

642

646

5430

5430

ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

PORTUGUES

PORTUGUES

3

2

INDEFERID
O

DEFERIDO

Com relação a esta questão , o gabarito Preliminar marca a alternativa D.
Quando o texto diz " O tigre rugiu, HESITOU, tentou não responder...", ao afirmar
que o tigre não queria responder , podemos concluir que ele recuou e não vacilou
. Precisa-se de interpretação para entender essa questão , onde é bem claro que
a alternativa correta é a alternativa C. Aguardo esclarecimentos sobre esta
questão .

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

Sobre essa questão , pode-se observar que o enunciado está errado. Onde
deveria pedir à alternativa Correta em conformidade com texto,por que as
alternativas A,B e C estão incorretas , e a alternativa D é a única que esta correta
de acordo com o texto. Então entende-se que o enunciado da questão está
errado.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 11:59

01/08/20
17 12:00

01/08/20
17 17:01

01/08/20
17 17:03

674

675

773

774

5430

5430

540

540

ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

ANA PAULA ROCHA ALVES

ANA PAULA ROCHA ALVES

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

PORTUGUES

INFORMATICA

22

23

2

21

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

A questão 22 diz que ctrl+s salva documento no word 10, sendo que ctrl+s
sublinha a frase ou palavra e não salva documento. O que salva documento é
crtl+b, onde não tem em nenhuma das alternativas.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Em questão a questão 23 coluna está em layout e não em formatar.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

solicito que a questão seja anulada, pois a resposta está incorreta.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

solicito que a questão seja anulada, pois a resposta está incorreta.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 17:04

01/08/20
17 12:03

01/08/20
17 12:13

01/08/20
17 12:18

775

677

678

679

540

3240

3240

3240

ANA PAULA ROCHA ALVES

ANDREZA DE BARROS LACERDA

ANDREZA DE BARROS LACERDA

ANDREZA DE BARROS LACERDA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

INFORMATICA

PORTUGUES

INFORMATICA

INFORMATICA

23

2

21

23

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

solicito que a questão seja anulada, pois a mesma está incorreta.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A questão 02 da prova de Português esta errada no gabarito,pois a mesma esta
marcando opção C como resposta correta,mas na verdade a opção correta seria
a opção B,pois o texto não faz nenhuma citação de formigas em nenhuma linha
ou estrofe do texto.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Questão de 21 de Informatica,primeiramente não especificou o ano do Microsoft
Word no enunciado da questão.E as teclas Ctrl+O abre um novo documento, não
um documento já salvo,então a opção correta seria a letra A e não a letra D que
se deu no gabarito.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Questão 23 de Informatica,nenhuma das alternativas apresenta resposta
correta,pois respectivamente a opção impressão se encontra em arquivo e a
opção coluna se encontra em layout da pagina,não em formatar,a opção formatar
apresenta entre suas opção a função tabela e não coluna.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 12:23

01/08/20
17 13:40

681

708

3240

3240

ANDREZA DE BARROS LACERDA

ANDREZA DE BARROS LACERDA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

3

22

INDEFERID
O

DEFERIDO

Questão 03 de Português,segundo o sentido do texto a palavra HESITOU,seria a
mesma coisa que recou e não vacilou,então a opção correta seria a letra C e não
a letra D como se deu no garito,pois o verbo hesitar tem o sinônimo de recurar.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

Questão 22 de Informatica,Ctrl+S não minimiza a pagina e sim SUBLINHA,sendo
assim a alternativa A como esta marcada no gabarito e nas demais opção da
prova estão erradas,sem resposta.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 19:18

01/08/20
17 21:07

01/08/20
17 20:57

813

829

826

5580

5580

10480

ANGELICA APARECIDA LOPES

ANGELICA APARECIDA LOPES

BRUNNA PRISCILA SOARES BERTOLASSE
DE SOUZA

07 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 7)
ÁREA/REGIÃO: SANTO ANTÔNIO
DO MARRECO - SIMONÉSIA

07 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 7)
ÁREA/REGIÃO: SANTO ANTÔNIO
DO MARRECO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

PORTUGUES

22

23

2

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ 22 ( Microsoft Word 2010 ) quais teclas de atalho para SALVAR UM
DOCUMENTO, Imprimir e minimizar a janela de trabalho?
( a ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + N.
( b ) Ctrl + P, Ctrl + S, Alt + barra de espaço + N.
( c ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + M.
( d ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + O.
Pois as opções corretas para salvar um documento, imprimir e minimizar a janela
de trabalho, são:
Ctrl + B, Ctrl + P, Alt + barra de espaço mais N.
Ctrl + B que é a opção salvar não aparece em nenhuma das alternativas. Pois
uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nesta resposta foi:
Ctrl + S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa sublinhar,
tornando assim a questão 22 sem resposta completa automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 23 de informática da
prova para ACS, sob a alegação de não haver alternativa correta de resposta.
[ 23: Os comandos VISUALIZAR IMPRESSÃO e COLUNAS se encontram
respectivamente nos menus:
( a ) editar e inserir
( b ) inserir e editar
( c ) arquivo e formatar
( d ) formatar e arquivo ]
Utilizando o word 2010, já que no edital do concurso não especifica qual utilizar
como base, ficando assim a critério do candidato e levando também em
consideração que a banca examinadora usou como base word 2010 na questão
22 ( anterior a esta ) , identificamos que para VISUALIZAR IMPRESSÃO e
COLUNAS, a alternativa correta de resposta é: ARQUIVO E LAYOUT. Como
esta alternativa correta da respo sta não foi dada ao candidato, a questão 23 se
torna automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Na seguinte pergunta pediu para assinalar a afirmação errada sobre o texto lido.
Minha resposta foi a letra B,pois em nenhum momento do texto a formiga foi
citada. Suas resposta foi a letra C,gostaria que voceis avaliassem essa questão.
Muito obrigado, desde já espero a resposta de voceis quanto ao erro.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 20:58

01/08/20
17 23:01

827

842

10480

10480

BRUNNA PRISCILA SOARES BERTOLASSE
DE SOUZA

BRUNNA PRISCILA SOARES BERTOLASSE
DE SOUZA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

3

21

INDEFERID
O

Na seguinte pergunta "o tigre rugiu,hesitou,tentou nao responder" a palavra
HESITOU significa é ter dúvidas, ter dificuldades em saber o que se deve fazer,
qual o caminho que deve ser seguido. Hesitar é uma situação onde o indivíduo
está inseguro, está incerto sobre o que fazer, tem dúvidas de se o que ele está a
vir a cometer é a melhor opção, e nesse momento ele hesita. Entao diante dessa
resposta gostaria que voceis avaliassem pois o certo da resposta seria a letra C
ele recuou em dizer a leão e nao seria a letra D no qual voceis colocaram.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

DEFERIDO

A respeito da seguinte pergunta no Microsoft Word a tecla de atalho Ctrl+O ela
realmente serve para abrir um documento,se voce estiver com o Word aberto
digitando um texto e queira abrir um novo documento para digitar outro
assunto,basta usar a tecla de atalho Ctrl+O que abrira um novo documento,entao
de uma revisada nessa sua pergunta porque esta realmente errada.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 14:25

731

5070

CAMILA TEIXEIRA DO CARMO

04 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 4)
ÁREA/REGIÃO: RIO PRETO SIMONÉSIA

INFORMATICA

22

DEFERIDO

A resposta da questão não é verídica.

Nenhuma das alternativas apresentadas para a questão estão corretas. O
perímetro do retângulo descrito na questão é equivalente a 24 cm.
Vejamos a resolução do problema, que é feito por meio Fórmula de Bhaskara:
A área de um retângulo é calculada através da multiplicação da Base X da Altura
do retângulo. Portanto, segundo o Professor Fernando Rio Luz:
X * (X-2) = 35
x² - 2x = 35
x² - 2x - 35 = 0
&#916;= b² - 4ac &#8658; &#916;= (-2)² - 4*1*(-35) &#8658; &#916;= 4 + 140
&#916;=144
01/08/20
17 07:00

592

1360

CÍNTIA DE FÁTIMA RIBEIRO

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

MATEMATICA

12

DEFERIDO

x= -b +/- &#8730;&#916; / 2a
x= -(-2) +/- 12 / 2*1
x = 2 +/- 12 / 2
x = 2 + 12 / 2 &#8658; x= 7
x" = 2 - 12 / 2 &#8658; x"= -5 (não podemos ter medida negativa) então o valor de
x= 7

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.

Um lado = 7cm e o outro = 7 -2 = 5cm
Perímetro (soma de todos os lados) = 2*7 + 2*5 = 24cm
A resposta final, portanto, é 24 e não c)22 como indicado pelo gabarito.
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RECURSOS

01/08/20
17 07:19

594

1360

CÍNTIA DE FÁTIMA RIBEIRO

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

37

DEFERIDO

Todas as alternativas apresentadas na questão 37 estão corretas (não havendo
nenhuma exceção). Segundo as informações presentes na Resolução nº 44 de
17 de agosto de 2009 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), no
Capítulo II (Das Disposições Gerais), Art. 2º diz que:
"As farmácias e drogarias devem possuir os seguintes documentos no
estabelecimento:
I - Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa;
II - Autorização Especial de Funcionamento (AE) para farmácias, quando
aplicável;
III - Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou Municipal de
Vigilância Sanitária, segundo legislação vigente;
IV- Certidão de Regularidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de
Farmácia da respectiva jurisdição;"

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

Referência consultada:
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria
Colegiada. Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Dispõe sobre Boas
Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do
funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação
de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências.
Disponível em: http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2010/02/180809_rdc_44.pdf.
Acesso: 01. Ago. 2017.

01/08/20
17 08:02

601

1360

CÍNTIA DE FÁTIMA RIBEIRO

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

40

DEFERIDO

Na questão pediu para assinalar a resposta INCORRETA a respeito das
Suspensões.
A alternativa "b) São consideradas um sistema homogêneo" é a questão
INCORRETA a ser marcada, já que as Suspensões constituem um sistema
HETEROGÊNEO, onde são vistas duas fases.
No Artigo de GOES e KFURI (2005), os autores afirmam que suspensões "São
sistemas heterogêneos em que a
fase externa ou contínua é líquida ou semi-sólida
e a fase interna ou dispersa é constituída por partículas sólidas insolúveis no
meio utilizado".

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

Referências:
GOES, A. M e KFURI, C. R.Desenvolvimento e Pesquisa de Suspensão
Pediátrica de Hidróxido de Alumínio. Revista Científica da Universidade de
Franca, Franca, v.5, n. 1/6,2005. Disponível em: . Acesso em: 01. Ago. 2017.
PRISTA, L. N. et al. Técnica farmacêutica e farmácia
galênica. 4. ed. Lisboa: Fundação Caloustre Gulbenkian, 1979.

Página 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Houve erro no enunciado da questão 36 (específica). Para que a alternativa
realmente seja a letra a) Comprimidos (presente no gabarito), deveria constar na
pergunta "qual é a a forma farmacêutica MAIS estável dentre essas abaixo?" e
não "menos estável".

01/08/20
17 10:36

639

1360

CÍNTIA DE FÁTIMA RIBEIRO

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

36

DEFERIDO

Os comprimidos não podem ser apontados com a forma farmacêutica MENOS
estável, já que quando comparado às outras formas farmacêuticas descritas nas
demais alternativas, os comprimidos são os únicos que se enquadram no grupo
de formas farmacêuticas sólidas, e estas, por sua vez, são as mais estáveis. O
Farmacêutico Hospitalar e Professor de Farmacologia, Luiz Carlos, afirma em
seu site que os comprimidos apresentam com vantagem "Maior estabilidade em
relação as outras formas".

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

Site/Referência: Formas Farmacêuticas, por Farmacêutico Hospitalar, Professor
de Farmacologia, Luiz Carlos. Disponível em: . Acesso em: 01.ago.2017.

01/08/20
17 11:17

651

1360

CÍNTIA DE FÁTIMA RIBEIRO

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

38

INDEFERID
O

RECURSO IMPROCEDENTE: A
questão está correta, não deve ser
anulada. Segundo SFORSIN et al. 2012
- FARMÁCIA HOSPITALAR do
Houve erro na apresentação das alternativas. Não há opção correta a ser
conselho federal de farmácia disponível
marcada. Resolvendo o problema da questão, chega-se aos valores de 2,5 g da
em http://www.cff.org.br/sistemas/geral/
substância A e 7,5g da substância B (Não há opção composta por estes valores
revista/pdf/137/encarte_farmAcia_hospit
dentre as alternativas apresentadas, justificando a anulação da questão).
alar_85.pdf afirma que um sistema
Para confirmar esta informação, os cálculos são demonstrados:
eficiente de gestão de estoque permite
Como os valores são apresentados em % e serão preparados 50g de formulação, identificar em tempo oportuno: histórico
por operação de regra de 3 simples, chega-se aos resultados:
da movimentação dos estoques
(entradas e saídas, ou seja
Substância A (5%): 5g em 100g de formulação
rotatividade), níveis de estoque
X em 50g de formulação
(mínimo, máximo, ponto de
ressuprimento), dados do consumo,
100X =5*50 X= 250/100 X= 2,5g de A
demanda atendida e não atendida de
cada produto utilizado, entre outras
Substância B(15%): 15g em 100g de formulação
informações que possam ser úteis no
X em 50g de formulação
processo de compra. Ou seja a
alternativa D afirma que o intervalo de
100X = 15*50 X= 750/100 X= 7,5g de B
suprimento deve ser avaliado e na
verdade é o ponto de ressuprimento
RESPOSTA: 2,5 e 7,5 gramas.
que deve ser levado em questão, ou
seja está incorreta e a questão solicita
marcar qual das alternativas nao se
aplica para calculos de niveis de
estoque.
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RECURSOS
Houve erro na apresentação das alternativas. Não há opção correta a ser
marcada. Resolvendo o problema da questão, chega-se aos valores de 2,5 g da
substância A e 7,5g da substância B (Não há opção composta por estes valores
dentre as alternativas apresentadas, justificando a anulação da questão).
Para confirmar esta informação, os cálculos são demonstrados:
Como os valores são apresentados em % e serão preparados 50g de formulação,
por operação de regra de 3 simples, chega-se aos resultados:

01/08/20
17 16:42

762

1360

CÍNTIA DE FÁTIMA RIBEIRO

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

34

DEFERIDO

Substância A (5%): 5g em 100g de formulação
X em 50g de formulação
100X =5*50 X= 250/100

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

X= 2,5g de A

Substância B(15%): 15g em 100g de formulação
X em 50g de formulação
100X = 15*50 X= 750/100 X= 7,5g de B
RESPOSTA: 2,5 e 7,5 gramas.

01/08/20
17 09:47

624

5870

CLAUDIA REGINA BUTINHOL SOUZA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

2

DEFERIDO

A questão possui duas respostas corretas, letra "B" e "C". Pois em nenhum
momento o texto faz referência a formiga.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 09:49

625

5870

CLAUDIA REGINA BUTINHOL SOUZA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

3

INDEFERID
O

A palavra recuou é sinônimo de hesitou, o que torna a letra "C" correta e não a
"D".

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

A questão deve ser anulada pois segundo um próprio artigo da microsoft:
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-W
indows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2

01/08/20
17 09:55

627

5870

CLAUDIA REGINA BUTINHOL SOUZA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

O comando é Aplicável a: Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word
Starter 2010.
INFORMATICA

21

DEFERIDO
Ou seja não se aplica a qualquer versão, sendo necessário informar a mesma
como feito na questão 22 e 24.
Por isso me sinto lesada na questão.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Alem de que nas versões atuais o ctrl+O serve para abrir um novo documento e
não como cita a letra "D".
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RECURSOS

01/08/20
17 10:09

629

5870

CLAUDIA REGINA BUTINHOL SOUZA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

INFORMATICA

23

DEFERIDO

A questão não informa a qual editor de texto o mesmo se refere. O gabarito
demonstra que refere-se ao word, mas no enunciado não fez referência ao
mesmo, devendo ser anulada.

Não existe alternativa correta para a questão.

01/08/20
17 10:13

01/08/20
17 10:15

01/08/20
17 13:52

632

634

712

5870

5870

6160

CLAUDIA REGINA BUTINHOL SOUZA

CLAUDIA REGINA BUTINHOL SOUZA

CLEBER AUGUSTO VICENTE

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

PORTUGUES

24

25

2

INDEFERID
O

INDEFERID
O

DEFERIDO

a) o correto seria CTRL+End e não SHIFT+End.
b) CTRL+Home vai para o início da planilha e não da linha.
c) SHIFT + espaço selecina a linha inteira e não coluna.
d) CTRL+Seta para esquerda anda o numero de casas não preenchidas ate a
margem. Podendo a mesma andar dezenas de casas, e não só uma como se
refere.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
função no Excel, não correspondendo
às funções do Excel. Portanto,
mantém-se a alternativa já divulgada no
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f

A questão não fala do sistema operacional adotado, como o edital contempla
windows e linux a questão deve ser anulada, visto que o processo no linux não é
definido pela letra "B".

RECURSO IMPROCEDENTE: Para
excluir é só segurar "Shift e Delete" sem
aspas, mais se excluir dessa forma não
é possível recuperar. Portanto a
alternativa divulgada no Gabarito
encontr-se correnta. Mantém-se a
alternativa já divulgada.
Fonte: http://www.hardware.com.br/com
unidade/dica-excluir/1091467/

Segundo o gabarito oficial a resposta incorreta ao que se refere ao enunciado da
questão 02 é a letra "C". Em contrapartida a alternativa "B", in verbis: "O leão
receava até das formigas porque ele ouvira de que elas estavam organizadas."
Está incorreta visto que em nenhum momento do texto o autor faz qualquer
menção a organização das formigas ou qualquer referência as mesmas. Posto
isto pede-se a anulação da questão!!!

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 13:52

01/08/20
17 13:56

01/08/20
17 17:05

01/08/20
17 17:10

713

714

776

777

6160

6160

8470

7040

CLEBER AUGUSTO VICENTE

CLEBER AUGUSTO VICENTE

CLEIDMAR ELENA RIBEIRO

CLEONICE APARECIDA SILVA DO CARMO

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

04 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 4)
ÁREA/REGIÃO: RIO PRETO SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

INFORMATICA

PORTUGUES

2

21

21

2

DEFERIDO

Segundo o gabarito oficial a resposta incorreta ao que se refere ao enunciado da
questão 02 é a letra "C". Em contrapartida a alternativa "B", in verbis: "O leão
receava até das formigas porque ele ouvira de que elas estavam organizadas."
Está incorreta visto que em nenhum momento do texto o autor faz qualquer
menção a organização das formigas ou qualquer referência as mesmas. Posto
isto pede-se a anulação da questão!!!

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

Visto o enunciado da questão que não especifica qual
o ano do microsoft word, traz uma obscuridade na questão, haja visto que no
gabarito a letra "D", mas visto que no microsoft word 97 por exemplo, ctrl+O
serve exatamente para abrir um novo arquivo. Devido a obscuridade da questão
pede-se a anulação da mesma.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

DEFERIDO

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 21 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ Questão 21: No Microsoft word, a tecla de atalho teclado Ctrl + O, utilizada
serve para?
( a ) Para abrir um novo documento
( b ) Imprimir o documento
( c ) Colar no documento o texto já copiado
( d ) Abrir um documento já salvo ].
Como não foi dada a opção correta de resposta, marquei a que mais se
aproximava para não deixar em branco, porém como explicação seguir, a
resposta correta a essa questão é: para abrir arquivo novo. Pois existe diferença
entre arquivo e documento.
ARQUIVO: Conjunto de documentos criados ou recebidos por empresas e
pessoas com a finalidade de servir como fonte de informação.
DOCUMENTO: É a informação registrada eu um suporte iconográfico ou digital
que possua uma finalidade probatória.
Dessa forma com não foi dada a opção correta de resposta ao candidato, a
questão 21 se torna automaticamente nula.

Não concordo com o gabarito preliminar pois o mesmo traz a letra C como
resposta correta mas a B também esta correta, peço que a mesma seja
reavaliada.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 17:14

01/08/20
17 17:24

01/08/20
17 10:11

778

781

630

7040

7040

4980

CLEONICE APARECIDA SILVA DO CARMO

CLEONICE APARECIDA SILVA DO CARMO

CRISTIANE SALES OLIVEIRA ALBANO

04 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 4)
ÁREA/REGIÃO: RIO PRETO SIMONÉSIA

04 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 4)
ÁREA/REGIÃO: RIO PRETO SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

PORTUGUES

3

21

2

INDEFERID
O

DEFERIDO

DEFERIDO

Recorro a questão 3 do resultado do gabarito preliminar pois a mesma possui
mas de uma alternativa correta.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

Recorro a questão 21 do gabarito preliminar pois a questão correta é a letra A,
não a letra D,pois as teclas Ctrl+O abre uma pagina em branco no Word , sendo
assim a opção que mais se aproxima é a letra A para abrir um novo documento.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

A pergunta é bem clara sobre o TEXTO LIDO é incorreto afirmar:
A letra B que esta correta pois o texto lido não fala de formigas!!!

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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01/08/20
17 19:17

01/08/20
17 13:19

01/08/20
17 13:20

01/08/20
17 13:21

812

695

697

698

4980

8860

8860

8860

CRISTIANE SALES OLIVEIRA ALBANO

CRISTINA DAS GRAÇAS BREDER DE
FIGUEIREDO

CRISTINA DAS GRAÇAS BREDER DE
FIGUEIREDO

CRISTINA DAS GRAÇAS BREDER DE
FIGUEIREDO

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 23 sob a alegação de
não ter alternativa correta de resposta.
23:os comandos visualizar impressão e colunas se encontram respectivamente
nos menus:
A;EDITAR E INSERIR
B:INSERIR E EDITAR
C:ARQUIVO E FORMATAR
D:FORMATAR E ARQUIVO
INFORMATICA

23

DEFERIDO
Utilizando como base como base word 2010 , ja que no edital não especifica qual
utilizar como base, ficando assim a critério do candidato, e levando também em
consideração que a banca examinadora usou como base o word na questão 22
(anterior a essa).Identificamos que para visualizar impressão e colunas, a
alternativa correta de resposta é:
Arquivo e layout.
Como essa alternativa correta da resposta não foi dada ao candidato a questão
23 se torna automaticamente nula

PORTUGUES

MATEMATICA

MATEMATICA

2

12

15

DEFERIDO

INDEFERID
O

INDEFERID
O

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

O texto não cita a formiga

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A resposta correta não esta nas alternativas

RECURSO IMPROCEDENTE: A
questão foi anulada no Gabarito
premilinar divulgado, por erro na
formulação da questão. No enunciado
pede qual o valor marcado na etiqueta.
O valor seria 4.125,00 e não 3.341,25.
Os valores foram invertidos. Portanto a
questão foi anulada por erro na
formulação.

A resposta correta não esta nas alternativas

A questão 15 (Matemática) foi anulada
por erro na formulação e por não exitir
resultado dentre as alternativas
apresentadas na questão, aplicando o
item 8.11 do Edital de Processo
Seletivo n. 001.2017. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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01/08/20
17 13:23

01/08/20
17 13:23

699

700

8860

8860

CRISTINA DAS GRAÇAS BREDER DE
FIGUEIREDO

CRISTINA DAS GRAÇAS BREDER DE
FIGUEIREDO

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

21

24

DEFERIDO

INDEFERID
O

A resposta correta não esta nas alternativas

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

A resposta correta não esta nas alternativas

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
função no Excel, não correspondendo
às funções do Excel. Portanto,
mantém-se a alternativa já divulgada no
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f
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RECURSOS

O enunciado da questão está incorreto impossibilitando um entendimento claro e
preciso para a tomada de decisão das opções em questão referidas pelas letra A,
B, C e D; pois o tempo de intervalo da vacina HEP B para esse grupo de risco
não se constitui da forma do enunciado. Devido a isso o enunciado encontra-se
incorreto, e enunciado incorreto é questão cancela.
Segundo o site
https://br.gsk.com/media/566528/bl_engerix_sus-inj_gds14_l0656.pdf

01/08/20
17 18:57

805

8480

CRISTINA DE SOUZA TAVARES

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

33

DEFERIDO

(ver página 5).
Pacientes renal deve tomar 4 (quatro) doses dobradas (2x20mcg) nos meses
0,1,2 e 6 meses após a data da primeira dose. E o enunciado foi aprazado a 4ª
dose que é com 180 dias após a primeira não sendo aprazada a terceira dose
com intervalo correto que é de 60 dias. (e não 180 como o enunciado fala), o
enunciado já mostra que o aprazamento esta incorreto, logo não será possível
encontrar nenhuma opção que o atenda.
Diante do enunciado as informações de aprazamento estão incorretas pois ao
ivés de aprazar a terceira dose para 60 dias aprazou para 180, que seria a quarta
dose - Enunciado errado.
Relebrando que a idade do paciente é de suma importância para o aprazamento
das doses, pois se a mesma estivesse na idade até 15 anos e neonatos as doses
seriam no intervalo 0,1,2 e 12 meses.
Enunciado erradíssimo.

RECURSO PROCEDENTE: A
vacinação é um método de baixo custo,
seguro e eficaz para prevenção da
Hepatite B8. O esquema convencional
de imunização para adultos saudáveis é
composto por três doses de 20 mcg
cada, nos meses 0, 1 e 6, sendo a via
de administração o músculo deltóide. A
detecção de títulos de anti-HBs >10
mUI/mL, 45 a 60 dias após a terceira
dose, indica proteção contra Hepatite
B9 . Alguns fatores têm sido associados
a não resposta vacinal, como idade
mais avançada, obesidade, tabagismo,
administração da vacina na região
dorso glútea e imunossupressão10.
Indivíduos renais crônicos são,
geralmente, imunossuprimidos e
apresentam uma resposta menor à
vacina contra Hepatite B quando
comparados aos indivíduos saudáveis.
Assim, para esse grupo,
recomendam-se esquemas reforçados
com quatro doses (0, 1, 2 e 6 meses),
utilizando o dobro da dose
convencional. Ainda, para esses
indivíduos, ao contrário da população
saudável, indica-se uma dose de
reforço, caso o título do anti-HBs
decline para valores inferiores a 10
mUI/ml5 . Por erro na formulação,
anulando-se a questão por erro de
formulação, aplicando o item "8.11. Se
do exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem
recorrido". Fonte: http://www.facenf.uerj.
br/v22n3/v22n3a03.pdf
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01/08/20
17 18:59

806

8480

CRISTINA DE SOUZA TAVARES

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

34

DEFERIDO

: Sobre a Tuberculose é incorreto afirmar:
Tanto a opção B quanto a opção C encontram-se correta (ou seja incorretas de
acordo com o enunciado da questão)
Opção B: A vacina BCG é utilizada na prevenção DESTA DOENÇA e deve ser
administrada em TODOS os recém-nascidos.
Esta opção esta incorreta pois a vacina BCG previne formas graves de
Tuberculose e Tuberculose extra pulomonar, no enunciado esta escrito
Tuberculose no geral sem maiores detalhes, tornando este trecho inadequado.
Além do mais ela nao é administrada em TODOS os recém-nascidos (lembrando
que recém-nascidos: até 28º dia de vida) pois a mesma é contra indicada em
recém-nascidos com peso inferior a 2kg. Segundo o Manual de Normas de
Rotinas e Procedimentos para a Vacinação. Brasilia - DF 2014.(página 69)
disponível no
site:http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_
2014.pdf
Nota " A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança
apresentar peso inferior a 2 kg, devido a escassez do tecido cutâneo, e quando
apresentar lesões graves na pele (Ministério da Saúde). Ainda referindo da opção
B TODOS os recé,-nascidos esta incorreto visto que a vacina pode ser
administrada em crianças com até 4 anos 11 meses e 29 dias.( a qual deixa se
ser recém-nascida)
Opção C: se refere UNICAMENTE a causa da Tuberculose pelo Mycobacterium
tuberculosis.
" A Tuberculose pode ser causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de
Koch (BK). Outras espécies de microbactérias também podem causar a
Tuberculose. São elas: Mycobacterium bovis, africanum e microti"

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
elaboração da questão e tendo duas
alternativas corrtas, não sendo possível
a resolução, anula-se, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem
recorrido".

Fonte da opção C: http://www.minhavida.com.br/saude/temas/tuberculose
Concluindo: Se a opção B estivesse escrito: A BCG é administrada na prevenção
de formas graves de Tuberculose e Tuberculose extra pulmonar ou mesmo desta
doença e deve ser administrada em recém-nascidos (sem a palavra TODOS)
estaria correto. Conforme afirmado acima existe particularidades em que a BCG
é contra indicada em recém-nascidos. Exemplo: se nasce um bebê com 1,800kg
e após o nascimento a perda de peso é normal e após 30 dias ele esta com
1,900kg ele deixara de ser recém-nascido (pos recém-nascido: 28 dias de vida) e
a BCG seria adiada até o bebê completar 2kg.
Portanto a opção correta é a letra B e C, e tendo em vista que para cada questão
só existe uma opção correta, questão anulada.

01/08/20
17 19:07

809

8480

CRISTINA DE SOUZA TAVARES

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

MATEMATICA

12

DEFERIDO

De acordo com o cálculo efetuado, a questão não tem opção correta, pois ao
realizar a equação de 2º grau se obtem o resultado 24 e não 22 conforme
divulgado pela banca na opção de letra C.

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.
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01/08/20
17 19:12

01/08/20
17 23:54

810

848

8480

8480

CRISTINA DE SOUZA TAVARES

CRISTINA DE SOUZA TAVARES

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

PORTUGUES

29

2

INDEFERID
O

DEFERIDO

RECURSO
IMPROCEDENTE: INTEGRALIDADE Em relação aos princípios da integralidade do SUS, é correto afirmar que: a
É o reconhecimento na prática dos
opção C divulgada pelo gabarito está incorreta.
serviços de que: &bull; cada pessoa é
Princípios Doutrinários da Universalidade: Todos as pessoas Têm direito ao
um todo indivisível e integrante de uma
atendimento independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de
comunidade; &bull; as ações de
emprego ou renda etc. E na prova pediu o conceito de Integralidade o qual deve
promoção, proteção e recuperação da
atender o indivíduo de forma integral submetido às mais diferentes situações de
saúde formam também um todo
vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer. Atenção em quaisquer nívéis de indivisível e não podem ser
atenção à saúde desenvolvendo ações de promoção, prevenção, diagnóstico,
compartimentalizadas; &bull; as
tratamento e reabilitação. Os serviços de saúde devem funcionar atendendo de
unidades prestadoras de serviço, com
maneira integral, garantir todos os níves de atenção à saúde no sistema, esse
seus diversos graus de complexidade,
sim são conceitos de Integralidade.
formam também um todo indivisível
Portanto de acordo com o enunciado da questão o gabarito esta INCORRETO,
configurando um sistema capaz de
pois pediu o conceito de integralidade e respondeu com um princípio de
prestar assistência integral. Enfim:
universalidade.
&ldquo;O homem é um ser integral,
Informações disponíveis no site
bio-psico-social, e deverá ser atendido
https://www.enfconcursos.com/uploads/slides/2015/05/slides_1431988487555a69 com esta visão integral por um sistema
0724664.pdf
de saúde também integral, voltado a
promover, proteger e recuperar sua
(ver página 5)
saúde.&rdquo; . Portando a alternativa
divulgada no Gabarito encontra-se
Opção que mais se adequa é a letra D.
correta. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.
Fonte: http://www.pbh.gov.br/smsa/bibli
ografia/abc_do_sus_doutrinas_e_princi
pios.pdf
De acordo com o o sociólogo os jovens americanos não se ajustam a sociedade.
Este item número V está correto de acordo com o texto. Pois ao traçar o perfil da
sociedade onde nesta esta inserida os jovens ele destaca: "O saldo, no entanto, é
uma geração desnorteada, desfibrilada, incapacitada para assumir seu papel na
comunidade. ( além do mais este trecho encontra com regência incorreta pois
depois da palavra desfibrilada não se usa vírgula e sim a partícula e ). e finaliza
dizendo que "A pena que tenhamos que pagar um preço tão alto para reencontrar
o óbvio"
Por fim cabe na questão a opção V, alterando o gabarito de letra A para letra C.
E para ressaltar outro erro no penúltimo parágrafo uma vírgula após a palavra
amor seguida pela palavra respeito. Deveria no lugar da vírgula utilizar a partícula
e.

01/08/20
17 19:57

817

3890

CUSTODIO DE ASSIS SANTO PINEL

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

INFORMATICA

21

DEFERIDO

No Microsoft Word,a tecla do atalho do teclado CTRL+O,utilizada serve PARA
ABRIR UM NOVO DOCUMENTO e não para abrir um documento já salvo.De
acordo com a execução da questão o gabarito encontra-se incorreto, tendo
disponibilizado a alternativa D como correta sendo que a questão correta se
encontra na letra A.Diante do exposto e tendo em vista que a opção A esta
correta.Solicito que seja feita no gabarito oficial a alteração da letra D(Abrir um
documento já salvo),pela letra A(Para abrir um novo documento)que corresponde
a resposta do enunciado.

RECURSO PROCEDENTE: Em
resposta aos recursos interpostos para
esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito será alterado de alternativa
&ldquo;A&rdquo; para a alternativa
&ldquo;C&rdquo;, uma vez que as
afirmações I, II e V estão corretas.
Portanto, recurso deferido, altera-se o
gabarito preliminar.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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01/08/20
17 17:54

01/08/20
17 17:55

01/08/20
17 17:56

01/08/20
17 18:02

787

788

789

790

5570

5570

5570

5570

DAIANA EVANGELISTA DE AMORIM

DAIANA EVANGELISTA DE AMORIM

DAIANA EVANGELISTA DE AMORIM

DAIANA EVANGELISTA DE AMORIM

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

INFORMATICA

INFORMATICA

2

21

23

22

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

O texto não mencionava sobre formigas.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A questão não especificou qual era a versão do microsoft word, porque na
maioria das versões a tecla Ctrl+o = novo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

os comandos visualizar impressão esta no menu "arquivo" e colunas esta no
menu "inserir", e isto não condiz com as alternativas da prova.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

É que Ctrl+s sublima e de acordo com o word 2010 pra salvar é Ctrl+b. E isso
não condiz com as opções da questão.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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01/08/20
17 16:52

01/08/20
17 16:56

01/08/20
17 17:38

768

770

784

40

40

40

DANDARA DA SILVA LANGAME

DANDARA DA SILVA LANGAME

DANDARA DA SILVA LANGAME

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

PORTUGUES

ESPECIFICA

2

4

35

DEFERIDO

INDEFERID
O

DEFERIDO

a alternativa esta pedindo a resposta errada, so que nesta questao tem duas
respostas b e c pq a letra b nao tem nada falando no texto sobre ela.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

nesta questao nao pode ter resposta certa visto que a alternativa III diz que a
reacao do tigre a pergunta feita pelo leao e dele ser forte e rival do leao, mas no
texto a primeira reacao do tigre foi de medo do leao depois q ele se arrependeu,
portanto ele teve medo e nao se sentiu forte nao.

RECURSO IMPROCEDENTE: No
terceiro parágrafo, o modo e a reação
do Tigre, ao ouvir a pergunta mostra
que ele se julgava um rival do Leão em
força e poder. A palavra
&ldquo;contrafeito&rdquo; significa
&ldquo;feito contra a vontade;
forçado&rdquo; e &ldquo;rugiu
mal-humorado&rdquo; porque teve que
concordar com o Leão. Está bem
explícito no texto a posição do Tigre em
relação ao Leão. Portanto, pela
justificativa apresentada, não há razão
para a anulação da questão.

Esta questão a resposta tem q ser a letra a posto que se 1 , 2, 3 são falsos a 4
também deve ser pq e a as 3 questões juntas e se elas são falsas a última
também deve ser pois só copiou e colou elas.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.
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01/08/20
17 17:20

01/08/20
17 21:11

01/08/20
17 10:27

01/08/20
17 16:23

780

830

637

759

5530

5530

3000

10400

DANIELLE APARECIDA FORTUNATO DE
FREIRAS

DANIELLE APARECIDA FORTUNATO DE
FREIRAS

DAVI BRITO DA SILVA

DIEGO CARLOS LEITE

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

07 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 7)
ÁREA/REGIÃO: SANTO ANTÔNIO
DO MARRECO - SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

INFORMATICA

INFORMATICA

23

22

21

21

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 23 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ Questão 23: Os comandos VISUALIZAR impressão e colunas se encontram
respectivamente nos menus.
( a ) Editar e inserir
( b ) Inserir e editar
( c ) Arquivo e formatar
( d ) Formatar e arquivo
Utilizando como base o word 2010, já que no edital do concurso não especifica
qual utilizar com base, ficando assim a critério do candidato, e levando também
em consideração que a banca examinadora usou como base o word 2010 na
questão 22 ( anterior a esta ), identificamos que para VISUALIZAR impressão e
colunas a alternativa correta de resposta é:
Arquivo e layout.
Como esta alternativa correta da resposta não foi dada ao candidato, a questão
23 se torna automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ 22 ( Microsoft Word 2010 ) quais teclas de atalho para SALVAR UM
DOCUMENTO, Imprimir e minimizar a janela de trabalho?
( a ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + N.
( b ) Ctrl + P, Ctrl + S, Alt + barra de espaço + N.
( c ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + M.
( d ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + O.
Pois as opções corretas para salvar um documento, imprimir e minimizar a janela
de trabalho, são:
Ctrl + B, Ctrl + P, Alt + barra de espaço mais N.
Ctrl + B que é a opção salvar não aparece em nenhuma das alternativas. Pois
uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nesta resposta foi:
Ctrl + S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa sublinhar,
tornando assim a questão 22 sem resposta completa automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

DEFERIDO

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste
recurso deve ser alterado para:opção "A", devido a varias pesquisas em apostilas
e na internet.[Questão 21] No Microsoft Word,a tecla de atalho teclado
Ctrl+o,utilizada serve para? opção "A"Para abrir um novo documento,e não a
opção "D" Abrir um documento já salvo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-W Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worindows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
ate.htm.

A RESPOSTA CERTA É A LETRA "A"

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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DIONISIA APARECIDA BENTO PEREIRA

EDILENE LÍDIA PEREIRA

EDILENE LÍDIA PEREIRA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

INFORMATICA

2

21

24

DEFERIDO

Venho através deste, solicitar uma análise da referida questão, onde está
gabaritada a letra C como a correta. E marquei a letra B, conforme questionei
vários professores da língua portuguesa, que me disseram que realmente à
equivoco no gabarito oficial. Atenciosamente, aguardo a resposta. Obrigada.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

De acordo com as informações obtidas com pesquisa e prática de computador
os atalhos ctrl+o abre um documento novo e não um documento já existente.
Assim, solicito cancelamento dessa questão. Segue link para confirmação de
dados.
http://www.ufpa.br/dicas/ms/wor-ate.htm

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

De acordo com a prática e pesquisa o atalho que leva no excel 2010 para o final
de uma planilha é ctrl + seta para baixo.ASSIM Solic ito anulação da questão 24.
Segue link
https://fabiovianna.com.br/achar-ultima-linha-da-planilha-usando-vba/

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
função no Excel, não correspondendo
às funções do Excel. Portanto,
mantém-se a alternativa já divulgada no
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f

INDEFERID
O
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RECURSO
IMPROCEDENTE: INTEGRALIDADE Em relação aos princípios da integralidade do SUS, é correto afirmar que: a
É o reconhecimento na prática dos
opção C divulgada pelo gabarito está incorreta.
serviços de que: &bull; cada pessoa é
Princípios Doutrinários da Universalidade: Todos as pessoas Têm direito ao
um todo indivisível e integrante de uma
atendimento independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de
comunidade; &bull; as ações de
emprego ou renda etc. E na prova pediu o conceito de Integralidade o qual deve
promoção, proteção e recuperação da
atender o indivíduo de forma integral submetido às mais diferentes situações de
saúde formam também um todo
vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer. Atenção em quaisquer nívéis de indivisível e não podem ser
atenção à saúde desenvolvendo ações de promoção, prevenção, diagnóstico,
compartimentalizadas; &bull; as
tratamento e reabilitação. Os serviços de saúde devem funcionar atendendo de
unidades prestadoras de serviço, com
maneira integral, garantir todos os níves de atenção à saúde no sistema, esse
seus diversos graus de complexidade,
sim são conceitos de Integralidade.
formam também um todo indivisível
Portanto de acordo com o enunciado da questão o gabarito esta INCORRETO,
configurando um sistema capaz de
pois pediu o conceito de integralidade e respondeu com um princípio de
prestar assistência integral. Enfim:
universalidade.
&ldquo;O homem é um ser integral,
Informações disponíveis no site
bio-psico-social, e deverá ser atendido
https://www.enfconcursos.com/uploads/slides/2015/05/slides_1431988487555a69 com esta visão integral por um sistema
0724664.pdf
de saúde também integral, voltado a
promover, proteger e recuperar sua
(ver página 5)
saúde.&rdquo; . Portando a alternativa
divulgada no Gabarito encontra-se
Opção que mais se adequa é a letra D.
correta. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.
Fonte: http://www.pbh.gov.br/smsa/bibli
ografia/abc_do_sus_doutrinas_e_princi
pios.pdf
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O enunciado da questão está incorreto impossibilitando um entendimento claro e
preciso para a tomada de decisão das opções em questão referidas pelas letra A,
B, C e D; pois o tempo de intervalo da vacina HEP B para esse grupo de risco
não se constitui da forma do enunciado. Devido a isso o enunciado encontra-se
incorreto, e enunciado incorreto é questão cancela.
Segundo o site
https://br.gsk.com/media/566528/bl_engerix_sus-inj_gds14_l0656.pdf
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DEFERIDO

(ver página 5).
Pacientes renal deve tomar 4 (quatro) doses dobradas (2x20mcg) nos meses
0,1,2 e 6 meses após a data da primeira dose. E o enunciado foi aprazado a 4ª
dose que é com 180 dias após a primeira não sendo aprazada a terceira dose
com intervalo correto que é de 60 dias. (e não 180 como o enunciado fala), o
enunciado já mostra que o aprazamento esta incorreto, logo não será possível
encontrar nenhuma opção que o atenda.
Diante do enunciado as informações de aprazamento estão incorretas pois ao
ivés de aprazar a terceira dose para 60 dias aprazou para 180, que seria a quarta
dose - Enunciado errado.
Relebrando que a idade do paciente é de suma importância para o aprazamento
das doses, pois se a mesma estivesse na idade até 15 anos e neonatos as doses
seriam no intervalo 0,1,2 e 12 meses.
Enunciado erradíssimo.

RECURSO PROCEDENTE: A
vacinação é um método de baixo custo,
seguro e eficaz para prevenção da
Hepatite B8. O esquema convencional
de imunização para adultos saudáveis é
composto por três doses de 20 mcg
cada, nos meses 0, 1 e 6, sendo a via
de administração o músculo deltóide. A
detecção de títulos de anti-HBs >10
mUI/mL, 45 a 60 dias após a terceira
dose, indica proteção contra Hepatite
B9 . Alguns fatores têm sido associados
a não resposta vacinal, como idade
mais avançada, obesidade, tabagismo,
administração da vacina na região
dorso glútea e imunossupressão10.
Indivíduos renais crônicos são,
geralmente, imunossuprimidos e
apresentam uma resposta menor à
vacina contra Hepatite B quando
comparados aos indivíduos saudáveis.
Assim, para esse grupo,
recomendam-se esquemas reforçados
com quatro doses (0, 1, 2 e 6 meses),
utilizando o dobro da dose
convencional. Ainda, para esses
indivíduos, ao contrário da população
saudável, indica-se uma dose de
reforço, caso o título do anti-HBs
decline para valores inferiores a 10
mUI/ml5 . Por erro na formulação,
anulando-se a questão por erro de
formulação, aplicando o item "8.11. Se
do exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
Fonte:
http://www.facenf.uerj.br/v22n3/v22n3a0
3.pdf
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: Sobre a Tuberculose é incorreto afirmar:
Tanto a opção B quanto a opção C encontram-se correta (ou seja incorretas de
acordo com o enunciado da questão)
Opção B: A vacina BCG é utilizada na prevenção DESTA DOENÇA e deve ser
administrada em TODOS os recém-nascidos.
Esta opção esta incorreta pois a vacina BCG previne formas graves de
Tuberculose e Tuberculose extra pulomonar, no enunciado esta escrito
Tuberculose no geral sem maiores detalhes, tornando este trecho inadequado.
Além do mais ela nao é administrada em TODOS os recém-nascidos (lembrando
que recém-nascidos: até 28º dia de vida) pois a mesma é contra indicada em
recém-nascidos com peso inferior a 2kg. Segundo o Manual de Normas de
Rotinas e Procedimentos para a Vacinação. Brasilia - DF 2014.(página 69)
disponível no
site:http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_
2014.pdf
Nota " A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança
apresentar peso inferior a 2 kg, devido a escassez do tecido cutâneo, e quando
apresentar lesões graves na pele (Ministério da Saúde). Ainda referindo da opção
B TODOS os recé,-nascidos esta incorreto visto que a vacina pode ser
administrada em crianças com até 4 anos 11 meses e 29 dias.( a qual deixa se
ser recém-nascida)
Opção C: se refere UNICAMENTE a causa da Tuberculose pelo Mycobacterium
tuberculosis.
" A Tuberculose pode ser causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de
Koch (BK). Outras espécies de microbactérias também podem causar a
Tuberculose. São elas: Mycobacterium bovis, africanum e microti"

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
elaboração da questão e tendo duas
alternativas corrtas, não sendo possível
a resolução, anula-se, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem
recorrido".

Fonte da opção C: http://www.minhavida.com.br/saude/temas/tuberculose
Concluindo: Se a opção B estivesse escrito: A BCG é administrada na prevenção
de formas graves de Tuberculose e Tuberculose extra pulmonar ou mesmo desta
doença e deve ser administrada em recém-nascidos (sem a palavra TODOS)
estaria correto. Conforme afirmado acima existe particularidades em que a BCG
é contra indicada em recém-nascidos. Exemplo: se nasce um bebê com 1,800kg
e após o nascimento a perda de peso é normal e após 30 dias ele esta com
1,900kg ele deixara de ser recém-nascido (pos recém-nascido: 28 dias de vida) e
a BCG seria adiada até o bebê completar 2kg.
Portanto a opção correta é a letra B e C, e tendo em vista que para cada questão
só existe uma opção correta, questão anulada.
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DEFERIDO

De acordo com o cálculo efetuado, a questão não tem opção correta, pois ao
realizar a equação de 2º grau se obtem o resultado 24 e não 22 conforme
divulgado pela banca na opção de letra C. Questão erradíssima.

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.
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De acordo com o o sociólogo os jovens americanos não se ajustam a sociedade.
Este item número V está correto de acordo com o texto. Pois ao traçar o perfil da
sociedade onde nesta esta inserida os jovens ele destaca: "O saldo, no entanto, é
uma geração desnorteada, desfibrilada, incapacitada para assumir seu papel na
comunidade. ( além do mais este trecho encontra com regência incorreta pois
depois da palavra desfibrilada não se usa vírgula e sim a partícula e ). e finaliza
dizendo que "A pena que tenhamos que pagar um preço tão alto para reencontrar
o óbvio"
Por fim cabe na questão a opção V, alterando o gabarito de letra A para letra C.
E para ressaltar outro erro no penúltimo parágrafo uma vírgula após a palavra
amor seguida pela palavra respeito. Deveria no lugar da vírgula utilizar a partícula
e.

01/08/20
17 20:55

01/08/20
17 21:03
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828
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5560

ELAINE CRISTINA SOARES

ELAINE CRISTINA SOARES

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

23

22

RECURSO PROCEDENTE: Em
resposta aos recursos interpostos para
esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito será alterado de alternativa
&ldquo;A&rdquo; para a alternativa
&ldquo;C&rdquo;, uma vez que as
afirmações I, II e V estão corretas.
Portanto, recurso deferido, altera-se o
gabarito preliminar.

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 23 de informática da
prova para ACS, sob a alegação de não haver alternativa correta de resposta.
[ 23: Os comandos VISUALIZAR IMPRESSÃO e COLUNAS se encontram
respectivamente nos menus:
( a ) editar e inserir
( b ) inserir e editar
( c ) arquivo e formatar
( d ) formatar e arquivo ]
Utilizando o word 2010, já que no edital do concurso não especifica qual utilizar
como base, ficando assim a critério do candidato e levando também em
consideração que a banca examinadora usou como base word 2010 na questão
22 ( anterior a esta ) , identificamos que para VISUALIZAR IMPRESSÃO e
COLUNAS, a alternativa correta de resposta é: ARQUIVO E LAYOUT. Como
esta alternativa correta da respo sta não foi dada ao candidato, a questão 23 se
torna automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ 22 ( Microsoft Word 2010 ) quais teclas de atalho para SALVAR UM
DOCUMENTO, Imprimir e minimizar a janela de trabalho?
( a ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + N.
( b ) Ctrl + P, Ctrl + S, Alt + barra de espaço + N.
( c ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + M.
( d ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + O.
Pois as opções corretas para salvar um documento, imprimir e minimizar a janela
de trabalho, são:
Ctrl + B, Ctrl + P, Alt + barra de espaço mais N.
Ctrl + B que é a opão salvar não aparece em nenhuma das alternativas. Pois
uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nesta resposta foi:
Ctrl + S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa sublinhar,
tornando assim a questão 22 sem resposta completa automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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07 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 7)
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DO MARRECO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

2

DEFERIDO

A questão de número 2 indaga sobre a afirmação incorreta acerca do texto lido.
O gabarito oficial trás como resposta correta a alternativa C. Porém após a
questão ser analisada por mim e por professores de Língua Portuguesa,
chegamos à conclusão de que essa questão tem outra alternativa correta: a
alternativa B, pois em momento nenhum o texto cita formigas e muito menos que
elas estavam se organizando. Portanto a questão tem duas opções que podem
ser consideradas: a alternativa C, que o gabarito trás como certa, mas também a
alternativa B. Diante disso peço que revejam a questão e a anulem.
Desde já agradeço a compreensão!

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 21 de informatica da
prova teórica para acs sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[21 no Microsoft Word, a tecla de atalho ctrl+O, utilizada serve para?
A: Para abrir um novo documento
B:imprimir o documento
C: Colar no documento um texto já copiado
D: Abrir um documento já salvo.

01/08/20
17 22:48

837

6650

ELIDEUZA CRISTINA COSTA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

como explicação a seguir, a resposta correta e :
INFORMATICA

21

DEFERIDO

Para abrir arquivo novo.
Pois existe diferença entre arquivo e documento.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Arquivo: conjunto de documentos criados ou recebidos por empresas e pessoas
com a finalidade de servir como fonte de informação.
Documento: é a informação registrada em um suporte iconográfico ou digital que
possua uma finalidade probatório.
Dessa forma como não foi dada opção correta de resposta ao candidato, a
questão 21 se torna automaticamente nula.
Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informatica da
prova teórica para acs sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[22 :( Microsoft Word 2010) Quais as teclas de atalhos para SALVAR um
documento, IMPRIMIR e MINIMIZAR as janelas de trabalho?

01/08/20
17 22:51

838

6650

ELIDEUZA CRISTINA COSTA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

INFORMATICA

22

DEFERIDO

A: ctrl +S, Ctrl +P, alt +barra de espaço +n.
B:ctrl +P, Ctrl +S, alt + barra de espaço + n.
C:ctrl +S, Ctrl +P, alt + barra de espaço +m.
D: ctrl +S, Ctrl +P alt+ barra de espaço +O.]
Pois as opções corretas para SALVAR um documento, IMPRIMIR e MINIMIZAR
a janela de trabalho, são:
Ctrl+B, Ctrl+P, logotipo Windows+Home
Pois uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nessa
resposta foi CTRL+S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa
sublinhar, tornando assim a questão 22 automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Página 42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 23 de informatica da
prova teórica para acs sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[23: os comandos VISUALIZAR impressao e colunas se encontram
respectivamente nos menus:

01/08/20
17 22:55

839

6650

ELIDEUZA CRISTINA COSTA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

INFORMATICA

23

DEFERIDO

A:Editar e Inserir
B:Inserir e Editar
C:Arquivo e Formatar
D: Formatar e Arquivo ]
Utilizando como base Word 2010, já que no edital do concurso não especifica
qual utilizar como base, ficando assim a critério do candidato,e levando também
em consideração que a banca examinadora usou como base Word 2010 na
questão 22 (anterior a essa), identificamos que para visualizar impressao e
colunas, a alternativa correta de resposta é :
Arquivo e layout.
Como essa alternativa correta da resposta não foi dada ao candidato, a questão
23 se torna automaticamente nula.

01/08/20
17 13:13

01/08/20
17 13:14

686

687

1100

1100

FERNANDA DE OLIVEIRA NUNES

FERNANDA DE OLIVEIRA NUNES

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

21

23

DEFERIDO

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Venho através deste, solicitar uma analise desta questão citada, pois a mesma
conferi com técnicos em informática e me disseram que esta questão não tem
uma resposta correta em base das alternativas. Desde já, agradeço e espero a
resposta.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Venho através deste, solicitar uma analise desta questão citada, pois a mesma
conferi com técnicos em informática e me disseram que esta questão não tem
uma resposta correta em base das alternativas. Desde já, agradeço e espero a
resposta.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 13:16

01/08/20
17 17:31

690

782

1100

7710

FERNANDA DE OLIVEIRA NUNES

FERNANDA GONÇALVES DE SOUZA
CRISTO

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

ESPECIFICA

PORTUGUES

26

2

DEFERIDO

DEFERIDO

Essa questão, a correta seria a letra B. Conferi com dentistas profissionais na
área, e os mesmos desaprovam a questão lançada no gabarito como letra C.
Agradeço e aguardo a resposta. Obrigada

RECURSO PROCEDENTE:
Os incisivos ocupam a parte anterior do
arco dental e são os primeiros a entrar
em contato com alimento. Juntamente
com os lábios, realizam função de
preensão (em humanos: 4 dentes
incisivos na maxila e 4 na mandíbula) e
possuindo a função de para cortar os
alimentos no ato da mastigação. (1)
- Possui a forma semelhante a uma
Pá ou Lança e têm por função perfurar,
despedaçar e rasgar os alimentos,
embora o tamanho e formato nos
humanos não sejam compatíveis com o
canino de um verdadeiro animal
onívoro. (2)
- Os pré-molares são dentes da
mastigação, devido a sua parte oclusal.
Possuem forma de pentágono, são
menores que o canino, tem as suas
bordas convergentes, as arestas mesial
e distal são semelhantes. (3). Diante
das justificativas, altera-se o Gabarito
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

A resposta correta é a letra B e não a C, porque no texto em menhum momento
se fala de formigas.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 10:50

01/08/20
17 10:54

01/08/20
17 11:05

644

645

647

1930

1930

1930

GERÔNIMO DANILLO MOURA DE SOUZA

GERÔNIMO DANILLO MOURA DE SOUZA

GERÔNIMO DANILLO MOURA DE SOUZA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

PORTUGUES

3

21

2

INDEFERID
O

DEFERIDO

DEFERIDO

Com relação a esta questão , o gabarito Preliminar marca a alternativa D.
Quando o texto diz " O tigre rugiu, HESITOU, tentou não responder...", ao afirmar
que o tigre não queria responder , podemos concluir que ele recuou e não vacilou
. Precisa-se de interpretação para entender essa questão , onde é bem claro que
a alternativa correta é a alternativa C. Aguardo esclarecimentos sobre esta
questão .
Quem Vacila é ser pensante , animais não vacilam, animais agem por instinto.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

A opção correta é a alternativa "A", pois , ctrl+o - abre um novo documento e não
um documento já salvo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Sobre essa questão , pode-se observar que o enunciado está errado. Onde
deveria pedir à alternativa Correta em conformidade com texto,por que as
alternativas A,B e C estão incorretas , e a alternativa D é a única que esta correta
de acordo com o texto. Então entende-se que o enunciado da questão está
errado.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 13:09

01/08/20
17 15:50

01/08/20
17 17:01

01/08/20
17 18:50

685

752

772

797

1930

6140

6140

5090

GERÔNIMO DANILLO MOURA DE SOUZA

GESSIKA GOMES SANTANA

GESSIKA GOMES SANTANA

GLÁUCIA LACERDA ALBINO

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

04 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 4)
ÁREA/REGIÃO: RIO PRETO SIMONÉSIA

04 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 4)
ÁREA/REGIÃO: RIO PRETO SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

INFORMATICA

PORTUGUES

INFORMATICA

INFORMATICA

22

2

21

22

Segue o link para esclarecer que CTRL+S não salva documento, e sim sublinha
frase. O que salva é CTRL+B,que não está em nenhuma das opções.
http://www.ufpa.br/dicas/ms/wor-ate.htm

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A questão 2 pede para assinalar a afirmação incorreta sobre o texto lido. A letra b
fala que o leão receava até das formigas porque ele ouvira comentários de que
elas estavam organizadas mas o texto que se refere não traz nada sobre
formigas,então não concordo com o gabarito preliminar, que traz a letra c como
correta, então solicito que a mesma seja reavaliada.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

A questão 21 de informatica opção correta letra A,não a letra D pois as teclas
Ctrl+O abre uma pagina em branco no word, sendo assim a opção que mais se
aproxima é a letra A,para abrir um novo documento.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A". Fonte:
http://www.ufpa.br/dicas/ms/wor-ate.htm
.

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ 22 ( Microsoft Word 2010 ) quais teclas de atalho para SALVAR UM
DOCUMENTO, Imprimir e minimizar a janela de trabalho?
( a ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + N.
( b ) Ctrl + P, Ctrl + S, Alt + barra de espaço + N.
( c ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + M.
( d ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + O.
Pois as opções corretas para salvar um documento, imprimir e minimizar a janela
de trabalho, são:
Ctrl + B, Ctrl + P, Alt + barra de espaço mais N.
Ctrl + B que é a opção salvar não aparece em nenhuma das alternativas. Pois
uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nesta resposta foi:
Ctrl + S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa sublinhar,
tornando assim a questão 22 sem resposta completa automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

DEFERIDO
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01/08/20
17 18:50

01/08/20
17 18:51

01/08/20
17 13:15

798

802

688

5090

5090

8850

GLÁUCIA LACERDA ALBINO

GLÁUCIA LACERDA ALBINO

HELEN FERNANDES TAVARES

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

PORTUGUES

22

22

2

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ 22 ( Microsoft Word 2010 ) quais teclas de atalho para SALVAR UM
DOCUMENTO, Imprimir e minimizar a janela de trabalho?
( a ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + N.
( b ) Ctrl + P, Ctrl + S, Alt + barra de espaço + N.
( c ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + M.
( d ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + O.
Pois as opções corretas para salvar um documento, imprimir e minimizar a janela
de trabalho, são:
Ctrl + B, Ctrl + P, Alt + barra de espaço mais N.
Ctrl + B que é a opção salvar não aparece em nenhuma das alternativas. Pois
uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nesta resposta foi:
Ctrl + S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa sublinhar,
tornando assim a questão 22 sem resposta completa automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[ 22 ( Microsoft Word 2010 ) quais teclas de atalho para SALVAR UM
DOCUMENTO, Imprimir e minimizar a janela de trabalho?
( a ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + N.
( b ) Ctrl + P, Ctrl + S, Alt + barra de espaço + N.
( c ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + M.
( d ) Ctrl + S, Ctrl + P, Alt + barra de espaço + O.
Pois as opções corretas para salvar um documento, imprimir e minimizar a janela
de trabalho, são:
Ctrl + B, Ctrl + P, Alt + barra de espaço mais N.
Ctrl + B que é a opção salvar não aparece em nenhuma das alternativas. Pois
uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nesta resposta foi:
Ctrl + S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa sublinhar,
tornando assim a questão 22 sem resposta completa automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Nessa questão pergunta sobre a informação incorreta sobre o texto:no entanto a
resposta correta seria a opção B.
Pois o texto momento nenhum fala sobre formigas.
Então ao invés de esta a resposta c no gabarito, deveria ser a B.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO
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01/08/20
17 13:16

01/08/20
17 13:18

691

694

8850

8850

HELEN FERNANDES TAVARES

HELEN FERNANDES TAVARES

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

MATEMATICA

MATEMATICA

12

15

INDEFERID
O

INDEFERID
O

NO MEU VER NÃO OBTIVE RESPOSTA,E ACHO QUE DEVERÁ SER
ANULADA.

RECURSO IMPROCEDENTE: A
questão foi anulada no Gabarito
premilinar divulgado, por erro na
formulação da questão. No enunciado
pede qual o valor marcado na etiqueta.
O valor seria 4.125,00 e não 3.341,25.
Os valores foram invertidos. Portanto a
questão foi anulada por erro na
formulação.

DEVERA SER ANULA POR FALTA DE OPÇÃO DE RESPOSTAS.

A questão 15 (Matemática) foi anulada
por erro na formulação e por não exitir
resultado dentre as alternativas
apresentadas na questão, aplicando o
item 8.11 do Edital de Processo
Seletivo n. 001.2017. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Hesitar:é o ato de não ter certeza de alguma coisa,ter dúvidas,situação onde o
individuo está inseguro,incerteza sobre o que fazer.
01/08/20
17 13:34

705

8850

HELEN FERNANDES TAVARES

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

PORTUGUES

3

INDEFERID
O

RECUOU OU RECUAR:MUDA DE IDEIA,FUGIR,ANDAR PARA
TRÁS,RETIRAR-SE, DESISTIR DE UM PROPÓSITO,ACOVARDA-SE.
ENTÃO NÃO ACHEI EM NENHUM MEIO DE COMUNICAÇÃO QUE HESITAR É
O MESMO QUE VACILAR.
ENTÃO A RESPOSTA CORRETA DEVERIA SER A OPÇÃO C, E NÃO A D.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.
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RECURSOS

01/08/20
17 18:29

01/08/20
17 11:51

01/08/20
17 11:53

01/08/20
17 19:40

793

670

671

815

5760

7820

7820

8050

HELIO SIMAO MEDEIROS

HENRIQUE FRAIDEWORKS DE SALES

HENRIQUE FRAIDEWORKS DE SALES

IGHOR MOISES RODRIGUES FERNANDES

26 - ORIENTADOR SOCIAL SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

INFORMATICA

PORTUGUES

INFORMATICA

MATEMATICA

23

2

21

12

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERID
O

A pergunta é: No menu "Dados" do sistema Excel temos a opção:
[A] Arquivo.
[B] Classificar
[C] Subtotais
[D] Filtrar
No gabarito saiu como resposta correta a alternativa [D Filtrar]. Porém no menu
Dados do Excel temos além do Filtrar, temos também Classificar [alternativa B] e
Subtotais [alternativa C]. Ou seja, a questão possui 3 respostas corretas. Venho,
requerer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a
anulação da questão.

RECURSO PROCEDENTE: Por possuir
entre as afirmativas duas respostas,
anula-se a questão por erro erro de
formulação, aplicando o item "8.11. Se
do exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

a questão esta errada, pois pede para marcar a incorreta, e no texto nao fala de
formiga, portanto letra B esta correta..

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

a tecla ctrl+O , abre um novo documento no Word, portanto é letra A, gabarito
errado de novo

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Em um calculo confirmei q esta questão tem a alternativa correta sendo assim
não precisava anular.

RECURSO IMPROCEDENTE: A
questão foi anulada no Gabarito
premilinar divulgado, por erro na
formulação da questão. No enunciado
pede qual o valor marcado na etiqueta.
O valor seria 4.125,00 e não 3.341,25.
Os valores foram invertidos. Portanto a
questão foi anulada por erro na
formulação.
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RECURSOS

01/08/20
17 15:20

01/08/20
17 15:31

746

747

3680

3680

INGRID AMANDA ALVES BULLADO SOARES

INGRID AMANDA ALVES BULLADO SOARES

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

3

21

INDEFERID
O

DEFERIDO

Solicito correção em relação a questão 03, pois a mesma possui duas opções
corretas em relação ao enunciado, onde, no dicionário da lingua portuguesa a
palavra "vacilou" é o mesmo que hesitou, conforme gabarito disposto pela
empresa, no entanto, consultando a mesma referencia bibliográfica, a palavra
"recuou" também significa hesitar, e de acordo com o contexto do texto base, o
significado da palavra recuar se adéqua muito mais à situação exposta.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

Solicito correção da referida questão, pois conforme seu enunciado, consultas
bibliográficas e verificação das teclas de atalho no computador, a combinação
Ctrl+O abre um novo documento e não abre um documento já salvo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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01/08/20
17 15:50

01/08/20
17 15:51

751

753

3680

3680

INGRID AMANDA ALVES BULLADO SOARES

INGRID AMANDA ALVES BULLADO SOARES

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

22

23

DEFERIDO

DEFERIDO

Solicito correção da referida questão,pois a combinação das teclas "Ctrl+S" é
usada para sublinhar e não para salvar um documento,conforme pede o
enunciado da questão.
A combinação que responderia correta a questão seria: "Ctrl+B,Ctrl+P,Alt+Barra
de espaço+N"

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
Solicito correção em relação à referida questão, pois de acordo com o que pede o
erro erro de formulação, aplicando o
enunciado, o comando "colunas" se encontra no menu layout e não em formatar,
item "8.11. Se do exame de recursos
conforme gabarito divulgado.
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
A questão 31 possui resposta incorreta, pois, segundo o calendário nacional de
vacinação publicano no ano de 2017, o recém-nascido recebe a primeira dose da
vacina contra a hepatite B ao nascer, com isso, a criança não terá completado
seis meses de idade na ocasião da terceira dose.

01/08/20
17 09:21

617

7270

JAQUELINE RAQUEL PEREIRA

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

31

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

O esquema vacinal segundo o Calendário do Ministério da Saúde de 2017 é:
1º dose ao nascer
IMPROCEDE 2º dose aos dois meses de idade (1º dose da vacina pentavalente)
NTE
3º dose aos quatro meses de idade (2º dose da vacina pentavalente)
4º dose aos seis meses de idade (3º dose da vacina pentavalente).
Insta frisar que a vacina pentavalente possui DTP, HIB e Hepatite B.
Desta forma, a única resposta correta seria a letra B, uma vez que a criança teria
quatro meses de idade no ato da vacinação da terceira dose, pelo fato de ter sido
ignorada a primeira dose dada ao nascer.

RECURSO IMPROCEDENTE: Para a
vacinação rotineira de crianças, o
Programa Nacional de Imunizações
(PNI) adotou o esquema de quatro
doses: ao nascimento e aos 2, 4 e 6
meses de vida. A Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) e Sociedade
Brasileira de Imunizações (SBIm)
recomendam os esquemas de quatro
doses (adotado pelo PNI) ou de três
doses: ao nascimento e aos 2 e 6
meses de vida.
Fonte: http://familia.sbim.org.br/vacinas/
vacinas-disponiveis/72-vacina-hepatiteb
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RECURSOS
A questão cita que é possível selecionar o parágrafo abaixo do cursor com a
combinação CTRL + Shift + Seta para baixo.

01/08/20
17 09:31

619

7270

JAQUELINE RAQUEL PEREIRA

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

INFORMATICA

25

INDEFERID
O

A questão se mostra duvidosa uma vez que não existe a tecla “SHITFT”,
conforme grafado nas opções C e D da referida questão. A grafia correta para
esta tecla seria SHIFT. Desta forma, levanta dúvidas quanto à resposta, tendo
em vista que não se caracteriza meramente erro de digitação, pois em todas as
alternativas que esta questão se mostra, a palavra aparece com grafia escrita de
forma errada.

RECURSO IMPROCEDENTE: O fato
de constar um erro de ortografia não
prejudica a resolução da questão, pois
possui resposta correta, conforme
divulgado no Gabarito divulgado.

Assim, subentende que seria uma “pegadinha”, não podendo ser considerada
correta, portanto, a questão não possui resposta correta. Solicito assim, anulação
da mesma.

01/08/20
17 09:36

621

7270

JAQUELINE RAQUEL PEREIRA

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

PORTUGUES

9

INDEFERID
O

A questão em tela tem como resposta correta a derivação parassintética, a qual
se trata de uma composição por inserção de afixos (Prefixo + Sufixo), formando
uma nova palavra. A característica da composição parassintética é que não pode
suprimir nem o sufixo nem o prefixo, pois não formaria uma palavra com sentido.
Mas fica claro que é possível fazer a retirada do sufixo que ainda formaria uma
nova palavra com sentido real. ENSURDECEDOR, retirando o sufixo teríamos a
palavra ENSURDECE, que seria a conjugação do verbo ensurdecer, a qual
mantem o mesmo radical.

A questão em tela tem como resposta correta a derivação parassintética, a qual
se trata de uma composição por inserção de afixos (Prefixo + Sufixo), formando
uma nova palavra. A característica da composição parassintética é que não pode
suprimir nem o sufixo nem o prefixo, pois não formaria uma palavra com sentido.
01/08/20
17 09:37

622

7270

JAQUELINE RAQUEL PEREIRA

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

PORTUGUES

9

INDEFERID
O

Mas fica claro que é possível fazer a retirada do sufixo que ainda formaria uma
nova palavra com sentido real. ENSURDECEDOR, retirando o sufixo teríamos a
palavra ENSURDECE, que seria a conjugação do verbo ensurdecer, a qual
mantem o mesmo radical.
Portanto a resposta correta seria a letra C, derivação prefixal e sufixal e não
Parassintética que aparece na letra B.

01/08/20
17 11:43

665

4420

JEAN DIAS DE CRISTO

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

PORTUGUES

2

DEFERIDO

A responta desta questão é clara e óbvia a todos que leram resposta certa B

RECURSO IMPROCEDENTE: A
palavra &ldquo;ensurdecedor&rdquo; é
formada pelo processo de parassíntese,
provém de "surdo" e está acrescida de
prefixo e sufixos. Se retirarmos o
prefixo, não reconhecemos a palavra
"surdecedor" e se retirarmos os sufixos
(-ecer e -dor) não reconhecemos
"ensurdo". Portanto, "ensurdecedor" é
um adjetivo em que o prefixo e os
sufixos foram colocados
simultaneamente. Pela justificativa
apresentada, não há razão para a
alteração do gabarito.
RECURSO IMPROCEDENTE: A
palavra &ldquo;ensurdecedor&rdquo; é
formada pelo processo de parassíntese,
provém de "surdo" e está acrescida de
prefixo e sufixos. Se retirarmos o
prefixo, não reconhecemos a palavra
"surdecedor" e se retirarmos os sufixos
(-ecer e -dor) não reconhecemos
"ensurdo". Portanto, "ensurdecedor" é
um adjetivo em que o prefixo e os
sufixos foram colocados
simultaneamente. Pela justificativa
apresentada, não há razão para a
alteração do gabarito.
RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 11:45

01/08/20
17 11:45

01/08/20
17 11:47

666

667

668

4420

4420

4420

JEAN DIAS DE CRISTO

JEAN DIAS DE CRISTO

JEAN DIAS DE CRISTO

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

MATEMATICA

23

23

12

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERID
O

Olhei aqui agrora no word a resposta certa a essa pergunta seria alternativa A

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Olhei aqui agrora no word a resposta certa a essa pergunta seria alternativa A

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A pergunta foi formulada errada mas com muita atençao da pra ser resolvido sim
resposta certa B

RECURSO IMPROCEDENTE: A
questão foi anulada no Gabarito
premilinar divulgado, por erro na
formulação da questão. No enunciado
pede qual o valor marcado na etiqueta.
O valor seria 4.125,00 e não 3.341,25.
Os valores foram invertidos. Portanto a
questão foi anulada por erro na
formulação.
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01/08/20
17 12:54

01/08/20
17 12:56

682

683

650

650

JESSICA APARECIDA DE RAMOS

JESSICA APARECIDA DE RAMOS

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

3

21

INDEFERID
O

DEFERIDO

a resposta correta é a letra C.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

a resposta correta é a letra A.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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01/08/20
17 12:57

01/08/20
17 16:34

01/08/20
17 16:48

684

760

767

650

600

600

JESSICA APARECIDA DE RAMOS

JESSICA DA SILVA REIS

JESSICA DA SILVA REIS

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

INFORMATICA

PORTUGUES

INFORMATICA

24

2

21

INDEFERID
O

DEFERIDO

DEFERIDO

a resposta correta é a letra B.

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
função no Excel, não correspondendo
às funções do Excel. Portanto,
mantém-se a alternativa já divulgada no
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f

Apos ler varias vezes o texto,pude constar que não ha nenhuma frase no mesmo
que cite a palavra "formiga".e a questão requerida pede a questão
INCORRETA,sendo assim posso deduzir que a alternativa correta seria essa da
formiga,ou a questão foi formulada incorretamente.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

De acordo com o site:
https://support.office.microsoft.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-MicrosoftWord-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2?ui=pt-BR&rs=pt-BR&
ad=BR a alternativa correta seria a opção A).Pois CTRL+O utiliza-se para abrir
novo documento.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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01/08/20
17 16:59

01/08/20
17 17:16

771

779

600

600

JESSICA DA SILVA REIS

JESSICA DA SILVA REIS

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

INFORMATICA

ESPECIFICA

24

26

INDEFERID
O

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
De acordo com site:
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
https://support.office.microsoft.com/pt-BR/article/Atalhos-de-teclado-e-teclas-de-fu
função no Excel, não correspondendo
n%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1798D9D5-842A-42B8-9C99-9B7
às funções do Excel. Portanto,
213F0040F#ID0EABDAAA=2010 a questão requerida NÃO tem nem uma
mantém-se a alternativa já divulgada no
alternativa correta,a questão foi formulada incorretamente.
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE:
Os incisivos ocupam a parte anterior do
arco dental e são os primeiros a entrar
em contato com alimento. Juntamente
com os lábios, realizam função de
preensão (em humanos: 4 dentes
incisivos na maxila e 4 na mandíbula) e
possuindo a função de para cortar os
alimentos no ato da mastigação. (1)
De acordo com os sites:http://www.todabiologia.com/anatomia/dentes.htm/ e
- Possui a forma semelhante a uma
http://www.colgate.com.br/pt/br/oc/oral-health/basics/mouth-and-teeth-anatomy?u Pá ou Lança e têm por função perfurar,
tm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=oralhealth&utm_content=o despedaçar e rasgar os alimentos,
c-em-mic-oralhealth-Dentes-article&gclid=CjwKCAjwzYDMBRA1EiwAwCv6JlvFcs embora o tamanho e formato nos
CWMxvbwP1aYTBQCNBDKZfj91UFgWDIT3z8rzck5rQURR-ACxoCvygQAvD_B
humanos não sejam compatíveis com o
wE a alternativa correta seria a letra B).
canino de um verdadeiro animal
onívoro. (2)
- Os pré-molares são dentes da
mastigação, devido a sua parte oclusal.
Possuem forma de pentágono, são
menores que o canino, tem as suas
bordas convergentes, as arestas mesial
e distal são semelhantes. (3). Diante
das justificativas, altera-se o Gabarito
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.
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Venho por meio deste , manifestar o recurso da questão 26, pois,segundo ao
gabarito preliminar,a resposta seria a letra C, das alternativas,mas é impossível
ser a letra C, pois os dentes pré-molares e molares,não são dentes situados na
parte da frente (anterior), não possuem o rebordo fino,e também não estão
destinados a cortar os alimentos.
A alternativa correta seria a opção B, na sequencia 1-2-3.
Cada dente tem uma função ou tarefa específica (Consulte a ilustração do arco
dental nesta seção e identifique cada tipo de dente):
01/08/20
17 08:27

606

5500

JESSICA DOS REIS GULARTE

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

26

DEFERIDO

Incisivos— dentes frontais afiados em forma de cinzel (quatro superiores, quatro
inferiores) para cortar os alimentos.
Caninos— dentes com pontas agudas (cúspides) que rasgam e dilaceram , os
alimentos..
Pré-molares— dentes com duas pontas (cúspides) na superfície para esmagar e
moer os alimentos.
Molares— trituram os alimentos, estes dentes possuem várias cúspides na
superfície de mordida.
Fonte:
http://www.colgate.com.br/pt/br/oc/oral-health/basics/mouth-and-teeth-anatomy/ar
ticle/tooth-anatomy

Venho por meio deste, manifestar o meu pedido de reavaliação da questão 21 ,
que fala sobre a utilização da tecla de atalho teclado Ctrl+O no Microsoft Word .
Segundo o gabarito preliminar diz que a alternativa correta é a opção da letra D (
Abrir um documento já salvo)
mas a alternativa correta , é letra A , (para abrir um novo arquivo .
01/08/20
17 09:09

616

5500

JESSICA DOS REIS GULARTE

11 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO (PSF - SAÚDE BUCAL) SIMONÉSIA

INFORMATICA

21

DEFERIDO

a letra D está incorreta pois , a tecla de atalho CTRL+A é para abrir um arquivo já
existente .
A tecla de atalho CTRL+O tem a função de abrir um novo documento .
fonte: https:http://www.ufpa.br/dicas/ms/wor-ate.htm

RECURSO PROCEDENTE:
Os incisivos ocupam a parte anterior do
arco dental e são os primeiros a entrar
em contato com alimento. Juntamente
com os lábios, realizam função de
preensão (em humanos: 4 dentes
incisivos na maxila e 4 na mandíbula) e
possuindo a função de para cortar os
alimentos no ato da mastigação. (1)
- Possui a forma semelhante a uma
Pá ou Lança e têm por função perfurar,
despedaçar e rasgar os alimentos,
embora o tamanho e formato nos
humanos não sejam compatíveis com o
canino de um verdadeiro animal
onívoro. (2)
- Os pré-molares são dentes da
mastigação, devido a sua parte oclusal.
Possuem forma de pentágono, são
menores que o canino, tem as suas
bordas convergentes, as arestas mesial
e distal são semelhantes. (3). Diante
das justificativas, altera-se o Gabarito
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

//support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windo
ws-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
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01/08/20
17 13:15

01/08/20
17 13:17

01/08/20
17 13:19

689

692

696

1890

1890

1890

JOSÉ ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA

JOSÉ ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA

JOSÉ ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

INFORMATICA

22

24

23

DEFERIDO

INDEFERID
O

DEFERIDO

Segue o link para esclarecer que CTRL+S não salva documento, e sim sublinha
frase. O que salva é CTRL+B,que não está em nenhuma das opções.
http://www.ufpa.br/dicas/ms/wor-ate.htm

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Testando o Excel 2010, pode-se observar que ao digitar shift+end não obtemos
nenhum resultado. Sendo assim a resposta correta não é a alternativa "a", mas
sim a alternativa "b", sendo que, quando selecionamos ctrl+home vai para o início
da linha atual.

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
função no Excel, não correspondendo
às funções do Excel. Portanto,
mantém-se a alternativa já divulgada no
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f

Em questão a questão 23 coluna está em layout e não em formatar.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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01/08/20
17 13:24

701

1890

JOSÉ ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

PORTUGUES

3

INDEFERID
O

Com relação a esta questão , o gabarito Preliminar marca a alternativa D.
Quando o texto diz " O tigre rugiu, HESITOU, tentou não responder...", ao afirmar
que o tigre não queria responder , podemos concluir que ele recuou e não vacilou
. Precisa-se de interpretação para entender essa questão , onde é bem claro que
a alternativa correta é a alternativa C. Aguardo esclarecimentos sobre esta
questão .
Recuou é sinônimo hesitou e vacilou ,portanto a questão tem duas alternativas .

De acordo com o gabarito divulgado, a resposta correta para questão número 31
é a letra A (DIETA).
Essa alternativa não condiz com conceito de dieta e sim de nutrição, conforme
abaixo:

01/08/20
17 10:16

635

1850

JOSIANE PEREIRA VAZ BRITO

19 - NUTRICIONISTA (NASF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

31

INDEFERID
O

Dieta: refere-se aos hábitos alimentares individuais. Cada pessoa tem uma dieta
específica. Cada cultura costuma caracterizar-se por dietas particulares.
Contudo, popularmente, o emprego da palavra "dieta" está associado a uma
forma de conter o peso e/ou manter a saúde em boas condições.
Nutrição: é o processo de fornecimento aos organismos animais e vegetais dos
nutrientes necessários para a vida. É também a ciência que investiga as relações
entre o alimento ingerido pelo homem e as doenças, buscando o bem-estar e a
preservação da saúde humana.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.
RECURSO IMPROCEDENTE:
Uma dieta alimentar
balanceada ou equilibrada é aquela
que contém a quantidade adequada de
alimentos necessários para garantir os
requerimentos nutricionais.Contudo,
sabe-se que uma dieta pode satisfazer
as necessidades calóricas e
nutricionais, mas, ao mesmo tempo, ser
inadequada, por conter um determinado
nutriente em excesso.Assim, uma dieta
equilibrada ou balanceada deve
ser:Suficiente, para assegurar as
necessidades energéticas;Completa,
para assegurar os requerimentos
nutricionais;Harmônica, de modo que os
diferentes nutrientes tenham uma
relação correta entre si;Adequada à
situação biológica do indivíduo.
Mantém-se o Gabarito dvulgado. Fonte:
https://www.significados.com.br/dieta/
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01/08/20
17 10:32

01/08/20
17 09:04

01/08/20
17 09:40

638

614

623

1850

10680

10680

JOSIANE PEREIRA VAZ BRITO

JOYCE SOUZA COSTA

JOYCE SOUZA COSTA

19 - NUTRICIONISTA (NASF) SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

PORTUGUES

INFORMATICA

38

2

21

INDEFERID
O

Com relação a questão 38, a resposta correta, de acordo com o gabarito
divulgado é a letra C onde diz que as alternativas I e II estão corretas. Porém,a
alternativa I, diz: deve ser feita restrição calórica para promover perda de peso
moderada no tratamento nutricional no diabetes melito tipo 2.
Essa alternativa não pode ser correta uma vez que na prática clínica do
nutricionista, inúmeros pacientes com diabetes melito tipo 2 se encontram com
baixo peso. Logo, não é padrão restringir calorias para promover perda de peso
no tratamento nutricional para diabéticos tipo 2.

RECURSO IMPROCEDENTE: O
diabetes tipo 2 é a forma de diabetes
mellitus mais comum, acometendo mais
de 350 milhões de pessoas em todo o
planeta. O diabetes tipo 2 está em
franca expansão, aumentando sua
incidência em todo os países, devido,
principalmente, à má alimentação e ao
aumento de casos de obesidade.
O desenvolvimento do diabetes mellitus
tipo 2 parece envolver interações
complexas entre fatores ambientais e
genéticos. Presumivelmente, a doença
se desenvolve quando um indivíduo
geneticamente susceptível adota um
estilo de vida
&ldquo;diabetogênico&rdquo;, ou seja,
com ingestão calórica excessiva,
sedentarismo, obesidade, tabagismo,
etc. 90% dos diabéticos tipo 2 são
obesos ou apresentam sobrepeso.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.
Fonte: http://www.mdsaude.com/2012/0
6/diabetes-tipo-2-causas.html

DEFERIDO

A questão 2 pede para assinalar a opção incorreta em relação ao texto, dessa
forma há mais de uma alternativa incorreta sendo as letras A e B.
Onde a letra A afirma que "(...)o leão não estava seguro de sua posição." (o que
é incoerente com o texto). E a alternativa B diz que "o Leão receava até das
formigas..." se observar o texto não faz menção alguma as formigas ou ao
sentimento do Leão em relação à elas. Portanto peço que a questão citada seja
anulada.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

A questão 21 pede para assinalar a opção que corresponde a função das teclas
de atalho no microsoft word, Ctrl+O.
A alternativa correta é a de letra A - Para abrir um novo documento-, mas o
gabarito divulgado pela empresa vem com a alternativa de letra D como sendo a
correta -Abrir um documento já salvo- o que é incoerente pois a função das teclas
de atalho referida é abrir um documento em branco/novo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 21 de informatica da
prova teórica para acs sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[21 no Microsoft Word, a tecla de atalho ctrl+O, utilizada serve para?
A: Para abrir um novo documento
B:imprimir o documento
C: Colar no documento um texto já copiado
D: Abrir um documento já salvo.
como explicação a seguir, a resposta correta e :
01/08/20
17 21:45

831

9210

JULIANA DE SOUSA BAIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

INFORMATICA

21

DEFERIDO

Para abrir arquivo novo.
Pois existe diferença entre arquivo e documento.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Arquivo: conjunto de documentos criados ou recebidos por empresas e pessoas
com a finalidade de servir como fonte de informação.
Documento: é a informação registrada em um suporte iconográfico ou digital que
possua uma finalidade probatório.
Dessa forma como não foi dada opção correta de resposta ao candidato, a
questão 21 se torna automaticamente nula.
Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informatica da
prova teórica para acs sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[22 :( Microsoft Word 2010) Quais as teclas de atalhos para SALVAR um
documento, IMPRIMIR e MINIMIZAR as janelas de trabalho?

01/08/20
17 21:52

832

9210

JULIANA DE SOUSA BAIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

INFORMATICA

22

DEFERIDO

A: ctrl +S, Ctrl +P, alt +barra de espaço +n.
B:ctrl +P, Ctrl +S, alt + barra de espaço + n.
C:ctrl +S, Ctrl +P, alt + barra de espaço +m.
D: ctrl +S, Ctrl +P alt+ barra de espaço +O.]
Pois as opções corretas para SALVAR um documento, IMPRIMIR e MINIMIZAR
a janela de trabalho, são:
Ctrl+B, Ctrl+P, alt+barra de espaço+n.
Ctrl +B que é a opção SALVAR não aparece em nenhuma das alternativas.
Pois uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nessa
resposta foi CTRL+S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa
sublinhar, tornando assim a questão 22 automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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01/08/20
17 22:20

01/08/20
17 22:23

01/08/20
17 22:29

834

835

836

9210

9210

9210

JULIANA DE SOUSA BAIA

JULIANA DE SOUSA BAIA

JULIANA DE SOUSA BAIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

ESPECIFICA

PORTUGUES

35

35

2

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

Observações: Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 35 de
conhecimentos específicos da prova teórica para ace sob a alegação de de todas
as alternativas não deixam de ser verdadeiras pois o que a resposta do gabarito
letra D contém todas as informações que as opções das outras letras contém ,
sendo assim solicito que anulem esta questão.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem
recorrido". De acordo com a Lei
8.080/80, Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviços
correspondentes 1º do art. 6º todas as
alternativas estão corretas, não
havendo entre as alternativas respostas
correta.

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 35 de conhecimentos
específicos da prova teórica para ace sob a alegação de de todas as alternativas
não deixam de ser verdadeiras pois o que a resposta do gabarito letra D contém
todas as informações que as opções das outras letras contém , sendo assim
solicito que anulem esta questão.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 02 de Português da
prova teórica para ace sob a alegação de que a resposta correta é a letra
c_Recuou pois no texto o significado de hesitou eh recuou e não vacilou

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Página 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
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RECURSOS

01/08/20
17 07:59

01/08/20
17 08:02

01/08/20
17 08:15

01/08/20
17 08:18

600

602

604

605

8280

8280

7580

7580

JULIANO DE SOUZA VASCONCELOS

JULIANO DE SOUZA VASCONCELOS

KALEB OLIVEIRA ATALAIA

KALEB OLIVEIRA ATALAIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

ESPECIFICA

INFORMATICA

2

21

35

23

DEFERIDO

NÃO FALA DE FORMIGAS NO TEXTO, ENTÃO ESSA SERIA A RESPOSTA
INCORRETA.
NÃO FOI FALADO NADA DISSO NO TEXTO.
_ PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

O GABARITO TA LETRA D MAS A RESPOSTA CERTA LETRA A.
_ AO TECLAR CTRL + O ABRE UMA NOVA ABA (NOVO DOCUMENTO) E
NÃO DOCUMENTO JÁ SALVO.
_RESPOSTA TA ERRADA.
_CANCELEM A QUESTÃO.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Ao meu entender, a alternativa letra D, engloba as outras (A, B e C) que
correspondem ao texto fragmentado. Sendo a alternativa D verdadeira,
pressupõe que pelo menos uma das outras seja, se não todas.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.

No enunciado não especifica qual software está em questão. Resultando assim
em diferentes interpretações, conforme conhecimento específico de vários
softwares possíveis.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

DEFERIDO
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RECURSOS

01/08/20
17 10:20

01/08/20
17 11:15

636

650

7580

7580

KALEB OLIVEIRA ATALAIA

KALEB OLIVEIRA ATALAIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

2

24

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
Alternativas B e C estão incorretas. Pois, conforme alternativa B, no texto lido não de Processo Seletivo. "8.11. Se do
fala sobre formigas.
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

INDEFERID
O

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
Acredito que o enunciado não tenha sido claro. Além disso todas as opções estão
de movimentar o curso pelas palavras
incorretas.
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
função no Excel, não correspondendo
A) errada - ação desconhecida;
às funções do Excel. Portanto,
B) errada - vai para home de coluna e linha;
mantém-se a alternativa já divulgada no
C) errada - seleciona a linha inteira;
Gabarito. Fonte:
D) errada - anda mais de uma palavra.
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Todas alternativas estão incorretas.
01/08/20
17 11:38

663

7580

KALEB OLIVEIRA ATALAIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

INFORMATICA

22

Pois o comando (atalho) CTRL + S, é para sublinhar.
Para salvar, o atalho correto é: CTRL + B.
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RECURSOS

01/08/20
17 13:26

01/08/20
17 13:31

01/08/20
17 14:03

01/08/20
17 14:05

702

704

718

720

9050

9050

9050

9050

KENIA KELLEN LOUZADA

KENIA KELLEN LOUZADA

KENIA KELLEN LOUZADA

KENIA KELLEN LOUZADA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

ESPECIFICA

ESPECIFICA

2

21

35

35

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

O título da questão pede que assinale a alternativa incorreta, porém as opções de
respostas possuem duas que estão incorretas:
A Letra B e a Letra C.
Justificativa: A letra B cita que o leão receava até das formigas porque ele ouvira
comentário de que elas estavam organizadas. Essa informação não exite no
texto, em momento algum se fala em "formigas organizadas", logo a opção B
está incorreta.
A Letra C diz que a coruja respondeu de lábia não de crente, se ela respondeu de
lábia significa que ela mentiu, ou seja como na questão diz que a coruja NÃO
mentiu, logo a letra C também está incorreta.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

O atalho ctrl+o é usado para abrir um novo documento, não um documento que
já existe.
Conforme print e documento em anexo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

A questão é de V ou F, onde o conteúdo das alternativas A, B e C estão escritas
na letra D.
Se a letra D está correta, logo todas as outras também estão, porém não havia
uma opção para marcar onde todas as alternativas fossem verdadeiras.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.

A questão é de V ou F, onde o conteúdo das alternativas A, B e C estão escritas
na letra D.
Se a letra D está correta, logo todas as outras também estão, porém não havia
uma opção para marcar onde todas as alternativas fossem verdadeiras.
Segundo o gabarito a resposta correta é a alternativa onde as 3 primeiras
afirmações são falsas e a última verdadeira, o que é totalmente ilógico, sendo
que a letra D possui as mesmas afirmações que as demais alternativas.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.
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RECURSOS

01/08/20
17 20:03

01/08/20
17 11:23

01/08/20
17 11:31

01/08/20
17 11:32

01/08/20
17 11:39

818

654

660

661

664

9890

7880

7880

7880

7880

LEIDIANA DE SOUSA BAIA

LEONARDO HENRIQUE FONSECA ASSIS

LEONARDO HENRIQUE FONSECA ASSIS

LEONARDO HENRIQUE FONSECA ASSIS

LEONARDO HENRIQUE FONSECA ASSIS

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

PORTUGUES

PORTUGUES

ESPECIFICA

ESPECIFICA

ESPECIFICA

2

7

36

36

40

a altenativa correta era a letra B, pois pedia a resposta incorreta, e no texto nao
falava nada sobre formigas, logo resposta certa letra B

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

INDEFERID
O

Peço anulação da questão, pois o verbo informar de acordo com a norma culta
padrão, livros de gramática é transitivo direto e indireto (quem informa, informa
algo, ou informa a alguém).

RECURSO IMPROCEDENTE: O verbo
"informar" é transitivo direto e indireto,
isto é, pede dois complementos, um
sem e outro com preposição. Admite
duas construções: Informei-lhe o novo
aumento de combustível OU Informei-o
sobre o novo aumento de combustível.
O que não está correto na frase da
alternativa B é que o verbo "informar"
está regido por dois complementos
indiretos: LHE e SOBRE. Portanto, pela
justificativa apresentada, não há razão
para a anulação da questão,
permanecendo o gabarito oficial.

DEFERIDO

Peço anulação da questão, pois o comprimido de acordo com os livros de
farmacologia (Penildon), sites de artigos científicos (Scielo), manuais de boas
práticas, procedimentos operacionais padrão das industrias; o comprimido é a
forma farmacêutica mais estável, na questão não foi especificada uma referencia
(ph, ponto de ebulição, grau de ionização entre outros).

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

DEFERIDO

Peço anulação da questão, pois o comprimido de acordo com os livros de
farmacologia (Penildon), sites de artigos científicos (Scielo), manuais de boas
práticas, procedimentos operacionais padrão das industrias; o comprimido é a
forma farmacêutica mais estável, na questão não foi especificada uma referencia
(ph, ponto de ebulição, grau de ionização entre outros).

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

DEFERIDO

DEFERIDO

De acordo com livros de química de segundo grau, livros de farmacologia,
química orgânica, química geral, química analítica; suspensões são consideradas
um sistema heterogêneo, pois possui duas fases interna e externa, as partículas
ficam dispersas na mistura e não solubilizadas.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

Desde já peço cordialmente a anulação da questão.

01/08/20
17 14:12

723

7570

LETICIA NAYANE DA SILVA PEREIRA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

2

DEFERIDO

Não tem nada no texto falando sobre formigas

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 14:38

01/08/20
17 14:38

01/08/20
17 14:44

01/08/20
17 23:42

737

738

740

845

7570

7570

7570

2740

LETICIA NAYANE DA SILVA PEREIRA

LETICIA NAYANE DA SILVA PEREIRA

LETICIA NAYANE DA SILVA PEREIRA

LILIANE PEREIRA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

INFORMATICA

INFORMATICA

21

21

22

22

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

A resposta do gabarito é D (abrir um documento já salvo) mas quando usando as
teclas ctrl+O abre um novo documento. Então a resposta correta seria A

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

A resposta do gabarito é D (abrir um documento já salvo) mas quando usando as
teclas ctrl+O abre um novo documento. Então a resposta correta seria A

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

No word a tecla ctrl+s não salva documento e sim ctrl+A, e não há nenhuma
dessa opção na prova, somente com o ctrl+S.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

No gabarito a alternativa [A] esta correta,porem essa questao não tem alternativa
correta,todas estão erradas.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 14:55

01/08/20
17 14:10

01/08/20
17 08:13

01/08/20
17 14:32

742

722

603

734

5000

3020

1050

9770

LUSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA

MARCONI DA COSTA LIMA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

15 - FISIOTERAPEUTA (NASF E
ACADEMIA DA SAÚDE) - SIMONÉSIA

MARIA APARECIDA DINIZ PEREIRA

13 - ENFERMEIRO (CAPS,
EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA) - SIMONÉSIA

MARIA DAS GRAÇAS CALEGAR

23 - PSICÓLOGO (CAPS, CRAS E
NASF E ACADEMIA DA SAÚDE) SIMONÉSIA

PORTUGUES

MATEMATICA

PORTUGUES

MATEMATICA

2

12

2

12

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

Questão 2 de português,o gabarito preliminar traz como resposta correta a letra
C,mas no texto não traz nenhuma citação sobre formigas,sendo assim a opção
correta seria a letra B.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

a resposta correta não se encontra nas opções. pois a resposta correta é 24cm.

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.

Peço respeitosamente a esta banca examinadora a reavaliação da questão, pois,
a alternativa V também está de acordo com o texto citado.No entanto,Peço
anulaçaõ da questão.

RECURSO PROCEDENTE: Em
resposta aos recursos interpostos para
esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito será alterado de alternativa
&ldquo;A&rdquo; para a alternativa
&ldquo;C&rdquo;, uma vez que as
afirmações I, II e V estão corretas.
Portanto, recurso deferido, altera-se o
gabarito preliminar.

a resposta não se encontra nas opções, pois a resposta correta é 24cm

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.
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RECURSOS

01/08/20
17 14:34

01/08/20
17 14:14

01/08/20
17 14:17

01/08/20
17 20:45

735

725

727

822

9770

5890

5890

10500

MARIA DAS GRAÇAS CALEGAR

MARLETE SOARES DE ASSIS

MARLETE SOARES DE ASSIS

MAYCOWN DE SOUZA SANTOS

23 - PSICÓLOGO (CAPS, CRAS E
NASF E ACADEMIA DA SAÚDE) SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

PORTUGUES

INFORMATICA

PORTUGUES

36

2

21

2

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

artigo 7º do codigo de etica.

RECURSO PROCEDENTE: O art. 7º do
Código de Ética do CRP, cita: Art. 7º. O
psicólogo poderá intervir na prestação
de serviços psicológicos que estejam
sendo efetuados por outro profissional,
nas seguintes situações: a) A pedido do
profissional responsável pelo serviço; b)
Em caso de emergência ou risco ao
beneficiário ou usuário do serviço,
quando dará imediata ciência ao
profissional; c) Quando informado
expressamente, por qualquer uma das
partes, da interrupção voluntária e
definitiva do serviço; d) Quando se
tratar de trabalho multiprofissional e a
intervenção fizer parte da metodologia
adotada. Todas as alternativas da
questão estão corretas. Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Eu acredito que tem mais de uma errada,pois no texto o leão não fala em
questão de falta de segurança,por isto acredito que a resposta correta e
alternativa A.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

No Microsoft Word,a tecla Ctrl-O serve é para abrir um novo documento então a
resposta certa é a alternativa A.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Na seguinte pergunta pediu para assinalar a afirmação errada sobre o texto lido.
Minha resposta foi a letra B,pois em nenhum momento do texto a formiga foi
citada. Suas resposta foi a letra C,gostaria que voceis avaliassem essa questão.
Muito obrigado, desde já espero a resposta de voceis quanto ao erro.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 20:49

01/08/20
17 23:01

01/08/20
17 11:14

823

841

649

10500

10500

130

MAYCOWN DE SOUZA SANTOS

MAYCOWN DE SOUZA SANTOS

MILENE APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

PORTUGUES

3

21

2

INDEFERID
O

Na seguinte pergunta "o tigre rugiu,hesitou,tentou nao responder" a palavra
HESITOU significa é ter dúvidas, ter dificuldades em saber o que se deve fazer,
qual o caminho que deve ser seguido. Hesitar é uma situação onde o indivíduo
está inseguro, está incerto sobre o que fazer, tem dúvidas de se o que ele está a
vir a cometer é a melhor opção, e nesse momento ele hesita. Entao diante dessa
resposta gostaria que voceis avaliassem pois o certo da resposta seria a letra C
ele recuou em dizer a leão e nao seria a letra D no qual voceis colocaram.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

DEFERIDO

A respeito da seguinte pergunta no Microsoft Word a tecla de atalho Ctrl+O ela
realmente serve para abrir um documento,se voce estiver com o Word aberto
digitando um texto e queira abrir um novo documento para digitar outro
assunto,basta usar a tecla de atalho Ctrl+O que abrira um novo documento,entao
de uma revisada nessa sua pergunta porque esta realmente errada.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

a resposta correta deveria ser a letra b,pois no texto nao se fala nada sobre
formigas.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO
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RECURSOS

01/08/20
17 11:18

01/08/20
17 11:23

01/08/20
17 11:25

653

655

656

130

130

130

MILENE APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA

MILENE APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA

MILENE APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

INFORMATICA

3

21

23

INDEFERID
O

DEFERIDO

DEFERIDO

a resposta correta deveria ser a letra c, pois hesitou pode ser o mesmo que
recuou.e nao vacilou.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

a resposta correta nao e a letra D.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Esta questao nao possui resposta correta.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Página 71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 12:01

676

130

MILENE APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

INFORMATICA

22

DEFERIDO

Esta questão gerou muita dúvida entre os participantes, pois para minimizar uma
janela seria utilizada somente as teclas ctrl+M. Em algumas pesquisas feitas
alguns autores trazem que a tecla ctrl+barra de espaço +N, seria para maximizar
uma janela! Deixando assim muitos em dúvida.Gostaria que reavaliassem a
questão. E verem o que pode ser feito para que ninguém saía no prejuízo!

Obs: esta é a justificativa correta sobre a questão 22, havia escrito errado quando
enviei o recurso)
01/08/20
17 23:46

846

130

MILENE APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

INFORMATICA

22

DEFERIDO

Esta questão gerou muita dúvida entre os participantes, pois para minimizar uma
janela seria utilizada somente as teclas alt+M. Em algumas pesquisas feitas
alguns autores trazem que a tecla alt+barra de espaço +N, seria para maximizar
uma janela! Deixando assim muitos em dúvida.Gostaria que reavaliassem a
questão. E verem o que pode ser feito para que ninguém saía no prejuízo!

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 21:58

01/08/20
17 07:13

01/08/20
17 07:24

833

593

595

2030

9010

9010

NILVA ADRIELE CARVALHO LEITE

OSVALDO ALVES JUNIOR

OSVALDO ALVES JUNIOR

05 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 5)
ÁREA/REGIÃO: BONSUCESSO SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

ESPECIFICA

3

21

35

INDEFERID
O

A questão numero 3 refere-se a hesitar do verbo recuar e não vacilar, pois
atitude do tigre da entender que não queria responder ao leão. Então resposta
certa seria letra b levando em conta o contexto da "estória".

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

DEFERIDO

Visto o enunciado da questão que não especifica qual ano microsoft word, traz
uma obscuridade na questão, haja visto que no gabarito a letra correta é a letra
"D", mas visto que no microsoft word 97 por exemplo, o ctrl+O serve exatamente
para abrir um no arquivo. Devido a obscuridade desta questão pede-se a
anulação da mesma.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Visto que as afirmativas "a", "b" e "c", não estão erradas e sim incompletas,
pede-se a anulação visto a obscuridade da questão em destaque.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.

DEFERIDO
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01/08/20
17 19:46

01/08/20
17 10:44

816

643

8580

7890

PATRICIA BENTO RODRIGUES

PATRICIA PEREIRA RODRIGUES CANDIDO

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

PORTUGUES

ESPECIFICA

2

29

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

em momento algum se fala em formigas no texto. favor rever a questão.

INDEFERID
O

RECURSO
IMPROCEDENTE: INTEGRALIDADE É o reconhecimento na prática dos
Em relação aos princípios da integralidade do SUS, é correto afirmar que: a
serviços de que: &bull; cada pessoa é
opção C divulgada pelo gabarito está incorreta.
um todo indivisível e integrante de uma
Princípios Doutrinários da Universalidade: Todos as pessoas Têm direito ao
comunidade; &bull; as ações de
atendimento independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de
promoção, proteção e recuperação da
emprego ou renda etc. E na prova pediu o conceito de Integralidade o qual deve
saúde formam também um todo
atender o indivíduo de forma integral submetido às mais diferentes situações de
indivisível e não podem ser
vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer. Atenção em quaisquer nívéis de compartimentalizadas; &bull; as
atenção à saúde desenvolvendo ações de promoção, prevenção, diagnóstico,
unidades prestadoras de serviço, com
tratamento e reabilitação. Os serviços de saúde devem funcionar atendendo de
seus diversos graus de complexidade,
maneira integral, garantir todos os níves de atenção à saúde no sistema, esse
formam também um todo indivisível
sim são conceitos de Integralidade.
configurando um sistema capaz de
Portanto de acordo com o enunciado da questão o gabarito esta INCORRETO,
prestar assistência integral. Enfim:
pois pediu o conceito de integralidade e respondeu com um princípio de
&ldquo;O homem é um ser integral,
universalidade.
bio-psico-social, e deverá ser atendido
Informações disponíveis no site
com esta visão integral por um sistema
https://www.enfconcursos.com/uploads/slides/2015/05/slides_1431988487555a69 de saúde também integral, voltado a
0724664.pdf
promover, proteger e recuperar sua
saúde.&rdquo; . Portando a alternativa
(ver página 5)
divulgada no Gabarito encontra-se
correta. Mantém-se o Gabarito já
Opção que mais se adequa é a letra D.
divulgado.
Fonte: http://www.pbh.gov.br/smsa/bibli
ografia/abc_do_sus_doutrinas_e_princi
pios.pdf
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RECURSOS

O enunciado da questão está incorreto impossibilitando um entendimento claro e
preciso para a tomada de decisão das opções em questão referidas pelas letra A,
B, C e D; pois o tempo de intervalo da vacina HEP B para esse grupo de risco
não se constitui da forma do enunciado. Devido a isso o enunciado encontra-se
incorreto, e enunciado incorreto é questão cancela.
Segundo o site
https://br.gsk.com/media/566528/bl_engerix_sus-inj_gds14_l0656.pdf

01/08/20
17 11:05

648

7890

PATRICIA PEREIRA RODRIGUES CANDIDO

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

33

DEFERIDO

(ver página 5).
Pacientes renal deve tomar 4 (quatro) doses dobradas (2x20mcg) nos meses
0,1,2 e 6 meses após a data da primeira dose. E o enunciado foi aprazado a 4ª
dose que é com 180 dias após a primeira não sendo aprazada a terceira dose
com intervalo correto que é de 60 dias. (e não 180 como o enunciado fala), o
enunciado já mostra que o aprazamento esta incorreto, logo não será possível
encontrar nenhuma opção que o atenda.
Diante do enunciado as informações de aprazamento estão incorretas pois ao
ivés de aprazar a terceira dose para 60 dias aprazou para 180, que seria a quarta
dose - Enunciado errado.
Relebrando que a idade do paciente é de suma importância para o aprazamento
das doses, pois se a mesma estivesse na idade até 15 anos e neonatos as doses
seriam no intervalo 0,1,2 e 12 meses.
Enunciado erradíssimo.

RECURSO PROCEDENTE: A
vacinação é um método de baixo custo,
seguro e eficaz para prevenção da
Hepatite B8. O esquema convencional
de imunização para adultos saudáveis é
composto por três doses de 20 mcg
cada, nos meses 0, 1 e 6, sendo a via
de administração o músculo deltóide. A
detecção de títulos de anti-HBs >10
mUI/mL, 45 a 60 dias após a terceira
dose, indica proteção contra Hepatite
B9 . Alguns fatores têm sido associados
a não resposta vacinal, como idade
mais avançada, obesidade, tabagismo,
administração da vacina na região
dorso glútea e imunossupressão10.
Indivíduos renais crônicos são,
geralmente, imunossuprimidos e
apresentam uma resposta menor à
vacina contra Hepatite B quando
comparados aos indivíduos saudáveis.
Assim, para esse grupo,
recomendam-se esquemas reforçados
com quatro doses (0, 1, 2 e 6 meses),
utilizando o dobro da dose
convencional. Ainda, para esses
indivíduos, ao contrário da população
saudável, indica-se uma dose de
reforço, caso o título do anti-HBs
decline para valores inferiores a 10
mUI/ml5 . Por erro na formulação,
anulando-se a questão por erro de
formulação, aplicando o item "8.11. Se
do exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem
recorrido".
Fonte:
http://www.facenf.uerj.br/v22n3/v22n3a0
3.pdf
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672

7890

PATRICIA PEREIRA RODRIGUES CANDIDO

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

34

DEFERIDO

Sobre a Tuberculose é incorreto afirmar:
Tanto a opção B quanto a opção C encontram-se correta (ou seja incorretas de
acordo com o enunciado da questão)
Opção B: A vacina BCG é utilizada na prevenção DESTA DOENÇA e deve ser
administrada em TODOS os recém-nascidos.
Esta opção esta incorreta pois a vacina BCG previne formas graves de
Tuberculose e Tuberculose extra pulomonar, no enunciado esta escrito
Tuberculose no geral sem maiores detalhes, tornando este trecho inadequado.
Além do mais ela nao é administrada em TODOS os recém-nascidos (lembrando
que recém-nascidos: até 28º dia de vida) pois a mesma é contra indicada em
recém-nascidos com peso inferior a 2kg. Segundo o Manual de Normas de
Rotinas e Procedimentos para a Vacinação. Brasilia - DF 2014.(página 69)
disponível no
site:http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_
2014.pdf
Nota " A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança
apresentar peso inferior a 2 kg, devido a escassez do tecido cutâneo, e quando
apresentar lesões graves na pele (Ministério da Saúde). Ainda referindo da opção
B TODOS os recé,-nascidos esta incorreto visto que a vacina pode ser
administrada em crianças com até 4 anos 11 meses e 29 dias.( a qual deixa se
ser recém-nascida)
Opção C: se refere UNICAMENTE a causa da Tuberculose pelo Mycobacterium
tuberculosis.
" A Tuberculose pode ser causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de
Koch (BK). Outras espécies de microbactérias também podem causar a
Tuberculose. São elas: Mycobacterium bovis, africanum e microti"

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
elaboração da questão e tendo duas
alternativas corrtas, não sendo possível
a resolução, anula-se, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem
recorrido".

Fonte da opção C: http://www.minhavida.com.br/saude/temas/tuberculose
Concluindo: Se a opção B estivesse escrito: A BCG é administrada na prevenção
de formas graves de Tuberculose e Tuberculose extra pulmonar ou mesmo desta
doença e deve ser administrada em recém-nascidos (sem a palavra TODOS)
estaria correto. Conforme afirmado acima existe particularidades em que a BCG
é contra indicada em recém-nascidos. Exemplo: se nasce um bebê com 1,800kg
e após o nascimento a perda de peso é normal e após 30 dias ele esta com
1,900kg ele deixara de ser recém-nascido (pos recém-nascido: 28 dias de vida) e
a BCG seria adiada até o bebê completar 2kg.
Portanto a opção correta é a letra B e C, e tendo em vista que para cada questão
só existe uma opção correta, questão anulada.

01/08/20
17 13:17

693

7890

PATRICIA PEREIRA RODRIGUES CANDIDO

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

MATEMATICA

12

DEFERIDO

De acordo com o cálculo efetuado em anexo, a questão não tem opção correta,
pois ao realizar a equação de 2º grau se obtem o resultado 24 e não 22 conforme
divulgado pela banca na opção de letra C. Questão erradíssima. Segue em
anexo a resposta correta com os passos da execução para a obtenção do
resultado (24) e posterior analise, anulação da questão sem opção de gabarito.

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.
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847

7890

PATRICIA PEREIRA RODRIGUES CANDIDO

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

PORTUGUES

2

DEFERIDO

De acordo com o o sociólogo os jovens americanos não se ajustam a sociedade.
Este item número V está correto de acordo com o texto. Pois ao traçar o perfil da
sociedade onde nesta esta inserida os jovens ele destaca: "O saldo, no entanto, é
uma geração desnorteada, desfibrilada, incapacitada para assumir seu papel na
comunidade. ( além do mais este trecho encontra com regência incorreta pois
depois da palavra desfibrilada não se usa vírgula e sim a partícula e ). e finaliza
dizendo que "A pena que tenhamos que pagar um preço tão alto para reencontrar
o óbvio"
Por fim cabe na questão a opção V, alterando o gabarito de letra A para letra C.
E para ressaltar outro erro no penúltimo parágrafo uma vírgula após a palavra
amor seguida pela palavra respeito. Deveria no lugar da vírgula utilizar a partícula
e.

01/08/20
17 11:18

01/08/20
17 11:28

652

658

460

460

PAULLYANE PORFÍRIO DE OLIVEIRA

PAULLYANE PORFÍRIO DE OLIVEIRA

20 - ODONTÓLOGO - SIMONÉSIA

20 - ODONTÓLOGO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

PORTUGUES

3

2

RECURSO PROCEDENTE: Em
resposta aos recursos interpostos para
esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito será alterado de alternativa
&ldquo;A&rdquo; para a alternativa
&ldquo;C&rdquo;, uma vez que as
afirmações I, II e V estão corretas.
Portanto, recurso deferido, altera-se o
gabarito preliminar.

INDEFERID
O

RECURSO IMPROCEDENTE: A
palavra &ldquo;estirpe&rdquo; significa
&ldquo;tronco familiar,
genealogia&rdquo;; &ldquo;origem,
raça&rdquo;; &ldquo;categoria, classe,
condição social&rdquo; e a palavra
A resposta correta, de acordo com o gabarito divulgado, foi a alternativa C, porém
&ldquo;sucessão&rdquo; significa
"estirpe" pode ser substituída por "sucessão" sem alterar o sentido da frase. A
&ldquo;série de coisas, fatos, pessoas
palavra "estirpe", no caso,vem no sentido de tronco familiar, origem, linhagem, e
que ocorrem seguidamente&rdquo;;
a palavra "sucessão", que significa sequencia de pessoas ou coisas que se
transmissão de direitos, encargos ou
sucedem...se encaixa no contexto, estando assim adequada dentro do texto.
bens de uma pessoa falecida a seus
Logo, esta alternativa está adequada e não pode ser cosiderada um excessão,
herdeiros&rdquo;; conjunto dos
como pedido na questão!
herdeiros ou descendentes&rdquo;.
Estirpe, portanto, é ascendência e
Fonte: Mini Aurélio (O dicionário da língua portuguesa),autor: Aurélio Buarque de
&ldquo;sucessão&rdquo; é
Holanda Ferreura, 8 edição, Editora positivo, paginas: 319 e 716.
descendência. São significados opostos
e não sinônimos. Em vista do exposto,
não há justificativa plausível para a
anulação da questão. Fonte: Dicionário
Houaiss Conciso. Editora Moderna,
2011. Páginas 400 e 882.

DEFERIDO

O item V "Os jovens americanos, de acordo com o perfil traçado pelo sociólogo,
não se ajustam à sociedade." Pode ser considerado verdadeiro devido a parte do
texto onde está o perfil traçado pelo sociólogo: "Ao traçar o perfil da sociedade
americana, o sociólogo Christopher Lasch subliha as dra~maticas consequencias
que estão ocultas sob a aparencia da tolerância: Gastamos a maior parte da
nossa energia no combate à vergonha e à culpa, pretendendo que as pessoas se
sentissem bem consigo mesmas. O saldo, no entanto é uma geração
desnorteada, desfibrada, incapacitada para assumir seu papel na comunidade."
O perfil no sociólogo nos leva a entender que esses jovens americanos não
conseguem se ajustam na sociedade,o que é citado no item V. Fazendo com que
a resposta correta seja a altenativa C e não a alternativa A, como está no
gabarito.

RECURSO PROCEDENTE: Em
resposta aos recursos interpostos para
esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito será alterado de alternativa
&ldquo;A&rdquo; para a alternativa
&ldquo;C&rdquo;, uma vez que as
afirmações I, II e V estão corretas.
Portanto, recurso deferido, altera-se o
gabarito preliminar.
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730

10320

POLYANE PEREIRA DA SILVA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
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PORTUGUES

4

INDEFERID
O

Sublinha a separação certa é su-bli-nha e não sub-li-nha como esta na questão

RECURSO IMPROCENTE: A correta
divisão da
palavra &ldquo;sublinha&rdquo; é
&ldquo;sub-li-nha&rdquo; de acordo
com as regras gramaticais, pois há
encontro consonantal separável e o
&ldquo;L&rdquo; de
&ldquo;linha&rdquo; é pronunciado
separadamente do &ldquo;b&rdquo; de
Sub&rdquo;. De acordo com a
justificativa apresentada, não há razão
plausível para a anulação da referida
questão. Fonte: Novíssima Gramática
da Língua Portuguesa, Domingos
Paschoal Cegalla. Página 37. Curso
Prático de Gramática. Ernani Terra.
Página 20.

01/08/20
17 14:28

732

10320

POLYANE PEREIRA DA SILVA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

36

DEFERIDO

Comprimido é a formula farmacêutica maia estável e não menos estável como no
gabarito.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

DEFERIDO

No texto diz "é uma geração desnorteada, desfibrada, incapacitada para assumir
seu papel na comunidade."
Na questão "os jovens americanos, de acordo com o perfil traçado pelo
sociólogo, não se ajusta á sociedade." Essa afirmação e correta no gabariti esta
como incorreta.

RECURSO PROCEDENTE: Em
resposta aos recursos interpostos para
esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito será alterado de alternativa
&ldquo;A&rdquo; para a alternativa
&ldquo;C&rdquo;, uma vez que as
afirmações I, II e V estão corretas.
Portanto, recurso deferido, altera-se o
gabarito preliminar.

DEFERIDO

No Microsoft Word, a tecla do atalho do teclado CTRL+O, utilizada serve PARA
ABRIR UM NOVO DOCUMENTO e não para abrir um documento já salvo. De
acordo com a execução da questão o gabarito encontra-se incorreto, tendo
disponibilizado a alternativa D como correta sendo que a questão correta se
encontra na letra A.
Diante do exposto e tendo em vista que a opção A está correta. Solicito que seja
feita no gabarito oficial a alteração da letra D (Abrir um documento já salvo), pela
letra A (Para abrir um novo documento) que corresponde a resposta do
enunciado. Não sendo necessário a sua anulação. Ao realizar o comando em
frente a um computador verificará a constatação da opção correta letra A.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

01/08/20
17 15:04

01/08/20
17 13:27

743

703

10320

4310

POLYANE PEREIRA DA SILVA

PRESLEY CÂNDIDO DA SILVA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

2

21
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840

4310

PRESLEY CÂNDIDO DA SILVA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

3

INDEFERID
O

Na frase "o tigre rugiu, hesitou..." de acordo com o texto a opção correta é a letra
C (recuou) e não como disponibilizado no gabarito pela banca letra D (vacilou).
Se fosse de acordo com o dicionário a palavra hesitar significa o ato de ter
dúvidas, ter dificuldades em saber o que se deve fazer, qual o caminho que deve
ser seguido. Porém o enunciado e claro e objetivo e a opção que está de acordo
com o texto é a letra C (recuou), pois ficaria um pouco sem nexo um tigre vacilar.
fonte: https://www.significados.com.br/hesitar/

01/08/20
17 23:17

843

4310

PRESLEY CÂNDIDO DA SILVA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

Questões com enunciados com erros de português deverão ser anuladas
segundo informativos dos aplicadores de prova da banca. A referida questão esta
escrito contra-referência com hifen, e seguindo a nova regra gramatical não é
mais utilizado o hifen nesse caso.
Quando o segundo elemento começa com s ou r, devendo estas consoantes
serem duplicadas:logo o correto é contrarreferência.
ESPECIFICA

36

INDEFERID
O

diponibilizado no site: http://www.reformaortografica.com/hifen/
Alem de tudo, nem sempre o sistema de referência e contrarreferência garante a
continuidade do serviço a ser prestado. O ideal seria sempre garantir essa
continuidade, mas a maioria das vezes ela é imprevisível, pois a pessoa passa
mal sem prever embora tentamos dar essa continuidade de forma previsível, ela
se torna as vezes até impossível.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.
RECURSO INDEFERIDO: Em
conformidade com o princípio da
integralidade, o atendimento no PSF
deve, em situações específicas, indicar
o encaminhamento do paciente para
níveis de maior complexidade. Estes
encaminhamentos não constituem uma
exceção, mas sim uma continuidade
previsível e que deve ter critérios bem
conhecidos tanto pelos componentes
das equipes de Saúde da Família como
pelas demais equipes das outras áreas
do sistema de saúde.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pu
blicacoes/cd09_16.pdf - Páginas. 20 e
21 (Saúde da Família - uma estratégia
para a reorientação do modelo
assitêncial.
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A questão deve ser revista e anulada, pois todas as respostas estão corretas
conforme o artigo 7º do Código de Ética.

01/08/20
17 13:46

709

7910

PRISCILLA ANGELICA BASTOS OLIVEIRA

23 - PSICÓLOGO (CAPS, CRAS E
NASF E ACADEMIA DA SAÚDE) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

36

DEFERIDO

Art. 7º - O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que
estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes situações:
-A pedido do profissional responsável pelo serviço;
-Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando
dará imediata ciência ao profissional;
-Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção
voluntária e definitiva do serviço;
-Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da
metodologia adotada.

RECURSO PROCEDENTE: O art. 7º do
Código de Ética do CRP, cita: Art. 7º. O
psicólogo poderá intervir na prestação
de serviços psicológicos que estejam
sendo efetuados por outro profissional,
nas seguintes situações: a) A pedido do
profissional responsável pelo serviço; b)
Em caso de emergência ou risco ao
beneficiário ou usuário do serviço,
quando dará imediata ciência ao
profissional; c) Quando informado
expressamente, por qualquer uma das
partes, da interrupção voluntária e
definitiva do serviço; d) Quando se
tratar de trabalho multiprofissional e a
intervenção fizer parte da metodologia
adotada. Todas as alternativas da
questão estão corretas. Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A resposta correta não se encontra nas opções, pois a resposta é 24 e não tem
no enunciado nada que especifique que deveria ser o valor aproximado.

01/08/20
17 13:58

01/08/20
17 11:29

715

659

7910

9470

PRISCILLA ANGELICA BASTOS OLIVEIRA

RAPHAELA DE CARVALHO ANDRADE
ROCHA

23 - PSICÓLOGO (CAPS, CRAS E
NASF E ACADEMIA DA SAÚDE) SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

MATEMATICA

PORTUGUES

12

2

DEFERIDO

DEFERIDO

Resolução da questão:
x(x - 2) = 35
x² - 2x = 35
x² - 2x - 35 = 0
D = 4 + 140 = 144; (144)¹/² = +-12
x1 = [2 + 12]/2 = 14/2 = 7cm
x2 = [2 - 12]/2 = - 5 (absurdo lado < 0)
x = 7cm e o outro lado é:
x - 2 = 7 - 2 = 5cm
perímetro = 2(7 + 5) = 24cm

Sobre a questão o texto não fala sobre formigas, e além disso, existem outras
opções incorretas na questão . Solicito esclarecimento sobre esta questão.

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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01/08/20
17 11:35

01/08/20
17 11:50

01/08/20
17 11:57

01/08/20
17 12:19

662

669

673

680

9470

9470

9470

2120

RAPHAELA DE CARVALHO ANDRADE
ROCHA

RAPHAELA DE CARVALHO ANDRADE
ROCHA

RAPHAELA DE CARVALHO ANDRADE
ROCHA

RENATA DE SOUZA SALES DE ASSIS

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 1)
ÁREA/REGIÃO: ALEGRIA SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

INFORMATICA

PORTUGUES

21

23

22

2

A opção correta é a alternativa "A", pois , ctrl+o - abre um novo documento e não
um documento já salvo.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

Em questão a questão 23 coluna está em layout e não em formatar.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

A questão 22 diz que ctrl+s salva documento no word 10, sendo que ctrl+s
sublinha a frase e não salva documento. O que salva documento é crtl+b, onde
não tem em nenhuma das alternativas.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

Entro com recurso para reavaliar a questão de numero 2 da prova de agente
comunitário de saúde da área de Alegria,que pede no enunciado para assinalar a
alternativa incorreta de acordo com o texto apresentado, entretanto, o gabarito
traz uma resposta que esta errada. A alternativa a ser assinalada é a letra B: O
leão receava ate das formigas porque ele ouvira comentários de que elas
estavam organizadas.No texto, em nenhum momento fala ou cita algo sobre
formigas, portanto essa é a resposta.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

DEFERIDO
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RECURSOS

01/08/20
17 15:41

01/08/20
17 07:29

01/08/20
17 07:35

01/08/20
17 07:37

749

596

597

598

1250

2900

2900

2900

RENATA RODRIGUES AMORIM

ROBSON MARQUES SINDRA

ROBSON MARQUES SINDRA

ROBSON MARQUES SINDRA

09 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
(NASF, CRAS, CAPS, PSF - SAÚDE
BUCAL, FUNASA E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA) - SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

INFORMATICA

PORTUGUES

PORTUGUES

INFORMATICA

23

2

5

21

No menu "Dados" do sistema Excel, temos tanto a opção CLASSIFICAR quanto
a opção FILTRAR, cabendo anulação da questão por haver 2 opções corretas de
resposta.

RECURSO PROCEDENTE: Por possuir
entre as afirmativas duas respostas,
anula-se a questão por erro erro de
formulação, aplicando o item "8.11. Se
do exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

DEFERIDO

_ EM NENHUM MOMENTO NO TEXTO FALA SOBRE AS FORMIGAS, MUITOS
MENOS QUE ELAS ESTAVAM SE ORGANIZANDO CONTRA O LEAO.
_ COMO A PERGUNTA É DE ACORDO COM O TEXTO, LOGO ESSA
QUESTÃO DEVE SER ANULADA JÁ QUE ESSA ASSERTIVA (LETRA B) ESTÁ
ERRADA.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

INDEFERID
O

O ERRO ESTÁ NA SEPARAÇÃO SILÁBICA.
A ASSERTIVA A NÃO ESTÁ CORRETA POIS REALEZA SE SEPARA ASSIM:
RE-A-LE-ZA E NÃO REA-LE-ZA.
E A ASSERTIVA B SERIA A RESPOSTA CERTA.
_PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO OU QUE SE CORRIJA O GABARITO.

RECURSO IMPROCEDENTE: A
alternativa correta quanto à divisão
silábica é a que se encontra na letra B,
de acordo com o gabarito
oficial. Portanto, não há razão plausível
para a anulação da referida questão.

RESPOSTA CERTA LETRA A E NO GABARITO TA LETRA D.
TECLA CTRL + O ABRE UMA NOVA ABA (NOVO DOCUMENTO) E NÃO
DOCUMENTO JÁ SALVO.
_ PEÇO A CORREÇÃO DO GABARITO.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

DEFERIDO

DEFERIDO
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RECURSOS

01/08/20
17 07:53

01/08/20
17 14:16

599

726

2900

10110

ROBSON MARQUES SINDRA

SADDIA MARINNA ALVES BERTOLASE

18 - MOTORISTA (PSF, CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

INFORMATICA

PORTUGUES

24

2

INDEFERID
O

DEFERIDO

NÃO EXISTE O COMANDO SHIFT+END e SIM O COMANDO
CTRL+SHIFT+END, OU SEJA : QUESTÃO ERRADA.
_ A RESPOSTA CERTA DEVIA SER CTRL+END, MAS NÃO EXISTE ESSA
OPÇÃO.
_PEÇO O CANCELAMENTO DA QUESTÃO.

RECURSO IMPROCEDENTE: Nas
alternativas apresentadas, corresponde:
Ctrl+Home move para o começo de
uma planilha (B) - Correta.Selecionar a
planilha inteira. Ctrl+A ou
Ctrl+Shift+Barra de espaços (C)
&ndash; Correta.O atalho Ctrl + Seta
para esquerda ou direita tem a função
de movimentar o curso pelas palavras
(D)- Correta. Na letra (A) não possui
função no Excel, não correspondendo
às funções do Excel. Portanto,
mantém-se a alternativa já divulgada no
Gabarito. Fonte:
http://www.guiadopc.com.br/dicas/3666
0/10-atalhos-teclado-todos-deveriam-sa
ber.html;
https://support.office.com/pt-br/article/At
alhos-de-teclado-e-teclas-de-fun%C3%
A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1
798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040
f

Era pra ser assinale a questão correta. .porque a questão A,B e C estão
incorretaa somente a D está correta

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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01/08/20
17 16:43

01/08/20
17 16:44

763

765

10110

10110

SADDIA MARINNA ALVES BERTOLASE

SADDIA MARINNA ALVES BERTOLASE

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

02 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 2)
ÁREA/REGIÃO: CONCEIÇÃO DO
ELIAS CARDOSO - SIMONÉSIA

PORTUGUES

INFORMATICA

3

23

INDEFERID
O

DEFERIDO

Em questão a questão numero 3 hesitou está incorreta.
Hesitou=recuou.
Hesitar: indeciso, com medo, recuar.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

Em questão a questão 23 coluna está em layout e não em formatar.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Página 84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 08:51

611

9020

SHIARA MARTINS DE SOUZA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

37

DEFERIDO

Prezados, solicito a revisão da questão por não possuir resposta dentre as
alternativas propostas
Segundo a RDC n° 44/2009, capítulo Art 2°, os documentos obrigatórios em
farmácias e drogarias são:
I - Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa;
II - Autorização Especial de Funcionamento (AE) para farmácias, quando
aplicável;
III - Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou Municipal de
Vigilância Sanitária, segundo legislação vigente;
IV- Certidão de Regularidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de
Farmácia da respectiva jurisdição; e
V - Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, conforme a legislação vigente e as
especificidades de cada estabelecimento.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

Por esse motivo , nenhuma das alternativas se excetua dessa condição de
obrigatoriedade

01/08/20
17 09:05

01/08/20
17 09:28

615

618

9020

9020

SHIARA MARTINS DE SOUZA

SHIARA MARTINS DE SOUZA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

ESPECIFICA

40

35

DEFERIDO

Prezados, requisito troca de alternativa c par b como resposta correta
Segundo a Farmacopeia 5° edição, volume 1 , 5° edição, entende-se por
emulsão:
"É a forma farmacêutica líquida de um ou mais princípios
ativos que consiste de um sistema de duas fases que
envolvem pelo menos dois líquidos imiscíveis e na qual
um líquido é disperso na forma de pequenas gotas (fase
interna ou dispersa) através de outro líquido (fase externa ou contínua).
Normalmente é estabilizada por meio de um ou mais agentes emulsificantes.
Abreviatura: emu"
A definição "consiste de um sistema de duas fases" torna a letra b incorreta: são
consideradas com sistema homogêneo; a letra c está correta, pois segundo a
Farmacopeia, uma emulsão: "É a forma farmacêutica líquida"

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

DEFERIDO

Prezados, solicito troca de alternativa como resposta correta. Troca da letra c
pela letra a
Segundo o documento Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços
para Saúde, disponível em :
http://www.sbrafh.org.br/site/public/temp/4f7baaa6b63d5.pdf, a área de
armazenagem deve corresponder 0,6m2 do número de leitos no Hospital. Sendo
assim , para 200 leitos, é preciso pelo menos 120 metros, não 180 como afirma a
alternativa a.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

Página 85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA
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Prezados, não há alternativa correta nessa questão
Segundo Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos e Daiane Garcia
Mercúrio ao citar Wiliiams AC e Barry BH em seu artigo intitulado: Penetration
enhancers. Advanced Drug Delivery Reviews, publicado em 2004:

01/08/20
17 10:04

628

9020

SHIARA MARTINS DE SOUZA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

33

INDEFERID
O

"Em geral, a hidratação da pele aumenta a permeação de substâncias hidrofílicas
e lipofílicas. O mecanismo exato ainda não é claro, mas sabe-se que o aumento
do conteúdo aquoso do estrato córneo pode aumentar a solubilidade do
permeante facilitando sua penetração. Outro efeito importante é a capacidade da
água de intumescer o estrato córneo diminuindo a adesão entre os
queratinócitos, facilitando a passagem de substâncias, como os fármacos de
interesse(29). Este fator justifica o uso de formulações oclusivas como as
pomadas que, ao impedir a perda de água da pele, a deixa mais hidratada,
facilitando a permeação de fármacos."
Referência disponível em
http://www.moreirajr.com.br/revistas.aspfase=r003&id_materia=4149
Portanto a letra D está incorreta

Prezados, não há alternativa correta nessa questão
Segundo Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos e Daiane Garcia
Mercúrio ao citar Wiliiams AC e Barry BH em seu artigo intitulado: Penetration
enhancers. Advanced Drug Delivery Reviews, publicado em 2004:

01/08/20
17 10:13

631

9020

SHIARA MARTINS DE SOUZA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

33

INDEFERID
O

"Em geral, a hidratação da pele aumenta a permeação de substâncias hidrofílicas
e lipofílicas. O mecanismo exato ainda não é claro, mas sabe-se que o aumento
do conteúdo aquoso do estrato córneo pode aumentar a solubilidade do
permeante facilitando sua penetração. Outro efeito importante é a capacidade da
água de intumescer o estrato córneo diminuindo a adesão entre os
queratinócitos, facilitando a passagem de substâncias, como os fármacos de
interesse(29). Este fator justifica o uso de formulações oclusivas como as
pomadas que, ao impedir a perda de água da pele, a deixa mais hidratada,
facilitando a permeação de fármacos."
Referência disponível em
http://www.moreirajr.com.br/revistas.aspfase=r003&id_materia=4149

Segundo Lalita e colaboradores : " A água é o intensificador de penetração mais
natural.
A hidratação parece aumentar a passagem transdérmica de
permeantes hidrofílicos e lipofílicos. Água com
estrato córneo altera a solubilidade de um permeante e
portanto, poderia modificar a partição do veículo para a
membrana. Além disso, a hidratação da pele pode entumecer e abrir a estrutura
do estrato córneo que leva a um aumento na permeação"

A questão está correta, não deve ser
anulada. Segundo Rang & Dale
Farmacologia - 12 edicao pag 542
comprova que a afirmativa está correta
visto os benzodiazepinicos
administrados por via oral por exemplo
diferem a sua duração na
ação. Segundo Rang & Dale
Farmacologia - 12 edicao pag 543
comprova que a afirmativa II está
incorreta, pois apesar de atuarem nos
receptores GABA, sao menos
especificos que os benzodiazepinicos e
promovem efeitos menos seguros
quando comparadas aos
benzodiazepinicos. Segundo Rang &
Dale Farmacologia - 12 edicao pag 537
comprova que a afirmativa III está
correta, visto que atuam nos receptores
GABA do sistema nervoso central de
onde vem os efeitos provados pelos
mesmos. Ou seja a letra B que confirma
que as afirmativas 1 e 3 estão corretas
e a 2 incorreta é a assertiva correta da
questão

RECURSO IMPROCEDENTE: A
questão está correta, não deve ser
anulada. Segundo Rang & Dale
Farmacologia - 12 edicao pag 542
comprova que a afirmativa está correta
visto os benzodiazepinicos
administrados por via oral por exemplo
diferem a sua duração na
ação Segundo Rang & Dale
Farmacologia - 12 edicao pag 543
comprova que a afirmativa II está
incorreta, pois apesar de atuarem nos
receptores GABA, sao menos
especificos que os benzodiazepinicos e
promovem efeitos menos seguros
quando comparadas aos
benzodiazepinicos Segundo Rang &
Dale Farmacologia - 12 edicao pag 537
comprova que a afirmativa III está
correta, visto que atuam nos receptores
GABA do sistema nervoso central de
onde vem os efeitos provados pelos
mesmos. Ou seja a letra B que confirma
que as afirmativas 1 e 3 estão corretas
e a 2 incorreta é a assertiva correta da
questão.

Portanto a letra D está incorreta
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Prezados, não há alternativa correta nessa questão
Segundo Patrícia Maria Berardo Gonçalves Maia Campos e Daiane Garcia
Mercúrio ao citar Wiliiams AC e Barry BH em seu artigo intitulado: Penetration
enhancers. Advanced Drug Delivery Reviews, publicado em 2004:

01/08/20
17 10:15

633

9020

SHIARA MARTINS DE SOUZA

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

ESPECIFICA

31

INDEFERID
O

"Em geral, a hidratação da pele aumenta a permeação de substâncias hidrofílicas
e lipofílicas. O mecanismo exato ainda não é claro, mas sabe-se que o aumento
do conteúdo aquoso do estrato córneo pode aumentar a solubilidade do
permeante facilitando sua penetração. Outro efeito importante é a capacidade da
água de intumescer o estrato córneo diminuindo a adesão entre os
queratinócitos, facilitando a passagem de substâncias, como os fármacos de
interesse(29). Este fator justifica o uso de formulações oclusivas como as
pomadas que, ao impedir a perda de água da pele, a deixa mais hidratada,
facilitando a permeação de fármacos."
Referência disponível em
http://www.moreirajr.com.br/revistas.aspfase=r003&id_materia=4149

Segundo Lalita e colaboradores : " A água é o intensificador de penetração mais
natural.
A hidratação parece aumentar a passagem transdérmica de
permeantes hidrofílicos e lipofílicos. Água com
estrato córneo altera a solubilidade de um permeante e
portanto, poderia modificar a partição do veículo para a
membrana. Além disso, a hidratação da pele pode entumecer e abrir a estrutura
do estrato córneo que leva a um aumento na permeação"

RECURSO IMPROCEDENTE: O
recurso apresentado não se aplica,
devido a questão solicitar que seja
marcada a alternativa correta, no caso a
alternativa B, e o recurso alega que a
alternativa D é incorreta, afinal todas as
alternativas são incorretas, com
excessao da letra B. O estrato corneo é
a camada mais superficial da
pele(Medicinanet, disponivel
em: http://www.medicinanet.com.br/cont
eudos/revisoes/2054/anatomia_e_fisiolo
gia_da_pele.htm ) sendo 99% da
superficie cutanea total o que valida a
questão.

Portanto a letra D está incorreta

01/08/20
17 10:42

01/08/20
17 14:44

641

739

9020

900

SHIARA MARTINS DE SOUZA

SILAS RIBEIRO

14 - FARMACÊUTICO (CAPS E
NASF) - SIMONÉSIA

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

ESPECIFICA

34

40

DEFERIDO

DEFERIDO

Prezados,
Solicito a anulação da questão
Considerando a substância A como correspondente a 5% da formulação cuja
massa total é de 50 gramas, teríamos 2,5 g de substância A.
Considerando a substância b como correspondente a 15% da formulação cuja
massa total é de 50 gramas, teríamos 7,5 g de substância B.
Nenhuma das alternativas oferecem essa opção, por isso solicito sua anulação
Correção da gestão:
Regra de Naegele
dum 26/09/2017
+7 -3 +1
Dpp= 03/06+1/2018
03/07/2018.
Resposta correta alternativa C.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação da questão, anula-se a
questão.

RECURSO PROCEDENTE: Altera-se o
Gabarito, por erro na divulgação da
alternativa correta. Gabarito alterado
para a alternativa "C".

https://www.youtube.com/watch?v=Qi1nynBnr_k
Este link deixa claro o uso da regra.
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No pacto pela saúde, Portaria GM/MS nº 399/2006

01/08/20
17 15:08

744

900

SILAS RIBEIRO

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

27

INDEFERID
O

III - PACTO DE GESTÃO
Estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da
Descentralização; Regionalização; Financiamento;
Planejamento; Programação Pactuada e Integrada – PPI; Regulação;
Participação Social e Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde.
DIRETRIZES PARA A GESTÃO DO SUS
Premissas da descentralização
Buscando aprofundar o processo de descentralização, com ênfase numa
descentralização compartilhada, são fixadas
as seguintes premissas, que devem orientar este processo:
Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de políticas, participação no
co-financiamento, cooperação técnica,
PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVE Página 5 de 23
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm 1/9/2006
avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos;
Descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as
Comissões Intergestores Bipartite;
As Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação
para a realização dos pactos
intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e
normas pactuadas na Comissão
Intergestores Tripartite;
As deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por
consenso;
A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e
apoiarão processo de qualificação
permanente para as Comissões Intergestores Bipartite;
O detalhamento deste processo, no que se refere à descentralização de ações
realizadas hoje pelo Ministério da
Saúde, será objeto de portaria específica.
Regionalização
A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo
estruturante do Pacto de Gestão e deve
orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de
negociação e pactuação entre os gestores.
Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano
Diretor de Regionalização – PDR, o Plano
Diretor de Investimento – PDI e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção
em Saúde – PPI, detalhados no corpo
deste documento.
O PDR deverá expressar o desenho final do processo de identificação e
reconhecimento das regiões de saúde, em
suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a
garantia do acesso, a promoção da equidade, a
garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de
descentralização e a racionalização de gastos e
otimização de recursos.
Para auxiliar na função de coordenação do processo de regionalização, o PDR
deverá conter os desenhos das redes
regionalizadas de atenção à saúde, organizadas dentro dos territórios das
regiões e macrorregiões de saúde, em articulação
com o processo da Programação Pactuada Integrada.
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RECURSOS
O PDI deve expressar os recursos de investimentos para atender as
necessidades pactuadas no processo de
planejamento regional e estadual. No âmbito regional deve refletir as
necessidades para se alcançar a suficiência na
atenção básica e parte da média complexidade da assistência, conforme
desenho regional e na macrorregião no que se
refere à alta complexidade. Deve contemplar também as necessidades da área
da vigilância em saúde e ser desenvolvido
de forma articulada com o processo da PPI e do PDR.

RECURSO IMPROCEDENTE: A
descentralização do poder, como prevê
a constituição federal, pode ser
entendida como uma redistribuição das
responsabilidades quanto às ações e
serviços de saúde entre os vários níveis
de governo. Parte-se da premissa de
que quanto mais perto do fato a ser
resolvido a decisão for tomada, maiores
são as possibilidades de acertos,
portanto, o que é responsabilidade dos
municípios por exemplo, deve ser de
responsabilidade do governo municipal,
assim como o que é da alçada estadual,
deverá ser responsabilidade do governo
estadual e assim sucessivamente. As
redefinições acerca das competências
de cada esfera devem ser amplamente
discutidas e asseguradas pelas
instâncias responsáveis para assim
garantir ao nosso usuário o
cumprimento dos seus direitos e
deveres no âmbito da saúde enquanto
cidadão.As ações e serviços públicos
de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada,
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes
diretrizes: Descentralização e
hierarquização com direção única;
atendimento integral e Participação da
comunidade (MATTOS, 2004).
Fonte:
https://www.portaleducacao.com.br/cont
eudo/artigos/enfermagem/principios-org
anizacionais-do-sus/43959
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RECURSOS
Não tem resposta no gabarito, o perímetro é 24 cm.
01/08/20
17 15:17

745

900

SILAS RIBEIRO

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

MATEMATICA

12

DEFERIDO
Usando a Formula de bhaskara encontra-se x1 = 7 e x2 = 5 logo: 7+7+5+5 =
24cm.

Peço a correção da resposta, sendo que o princípio da integralidade é
contemplado na letra (c).

01/08/20
17 15:46

750

900

SILAS RIBEIRO

12 - ENFERMEIRO (PSF) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

29

INDEFERID
O

Significado de Integralidade
substantivo feminino
Característica, particularidade ou condição do que é integral (completo).
O conjunto de tudo aquilo utilizado para formar ou completar um todo;
completude.
Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados
ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

01/08/20
17 18:39

795

7680

SIMONE ALVES DE MOURA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

INFORMATICA

23

DEFERIDO

Na questão 23 informática.
Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 23 de informática da
prova teórica para ACS sobre a alegação da resposta.
[23: Os comandos visualizar impressão e colunas se encontram respectivamente
menus:
[A]: Editar e Inserir
[B]: Inserir e Editar.
[C]: Arquivo e Formatar.
[D]: Formatar e Arquivo.
Utilizando como base Word 2010, já que no edital do concurso não especifica
qual utilizar como base, ficando assim a critério do candidato e levando também
em consideração que a banca examinadora usou como base Word 2010 na
questão 22 (anterior a essa), identificamos que para visualizar impressão e
colunas, a alternativa correta de resposta é: Arquivo e Layout.
Como essa alternativa correta da resposta não foi dada ao candidato, a questão
23 se torna nula.
A pergunta ficou mal formulada, pois não esta especificando em qual programa ta
pedindo se é word 2010 ou excel.

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.
RECURSO
IMPROCEDENTE: INTEGRALIDADE É o reconhecimento na prática dos
serviços de que: &bull; cada pessoa é
um todo indivisível e integrante de uma
comunidade; &bull; as ações de
promoção, proteção e recuperação da
saúde formam também um todo
indivisível e não podem ser
compartimentalizadas; &bull; as
unidades prestadoras de serviço, com
seus diversos graus de complexidade,
formam também um todo indivisível
configurando um sistema capaz de
prestar assistência integral. Enfim:
&ldquo;O homem é um ser integral,
bio-psico-social, e deverá ser atendido
com esta visão integral por um sistema
de saúde também integral, voltado a
promover, proteger e recuperar sua
saúde.&rdquo; . Portando a alternativa
divulgada no Gabarito encontra-se
correta. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.
Fonte: http://www.pbh.gov.br/smsa/bibli
ografia/abc_do_sus_doutrinas_e_princi
pios.pdf

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão não cita se seria
com relação ao Word ou Excel, o que
dificulta o entendimento para resolução
da questão, anulando-se a questão por
erro erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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RECURSOS

01/08/20
17 18:50

01/08/20
17 18:51

01/08/20
17 18:51

799

800

801

7680

7680

7680

SIMONE ALVES DE MOURA

SIMONE ALVES DE MOURA

SIMONE ALVES DE MOURA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

INFORMATICA

INFORMATICA

INFORMATICA

21

21

21

DEFERIDO

Entro em recurso solicitando o cancelamento da questão 21 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[21: No Microsoft Word, a tecla de atalho ctrl+o,utilizada serve para ?
[A] Para abrir um novo documento
[B] imprimir um documento
[C] colar no documento um texto já copiado.
[d] abrir um documento já salvo.
Como a explicação a seguir, a resposta correta é: para abrir arquivo novo.
Pois existe diferença entre arquivo e documento.
Arquivo: conjunto de documentos criados ou recebidos por empresas e pessoas
com a finalidade de servir como fonte de informação.
Documento: é a informação registrada em um suporte iconográfico ou digital que
possua uma finalidade probatório.
Dessa forma como não foi dada opção correta de resposta ao candidato, a
questão 21 se torna automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

DEFERIDO

Entro em recurso solicitando o cancelamento da questão 21 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[21: No Microsoft Word, a tecla de atalho ctrl+o,utilizada serve para ?
[A] Para abrir um novo documento
[B] imprimir um documento
[C] colar no documento um texto já copiado.
[d] abrir um documento já salvo.
Como a explicação a seguir, a resposta correta é: para abrir arquivo novo.
Pois existe diferença entre arquivo e documento.
Arquivo: conjunto de documentos criados ou recebidos por empresas e pessoas
com a finalidade de servir como fonte de informação.
Documento: é a informação registrada em um suporte iconográfico ou digital que
possua uma finalidade probatório.
Dessa forma como não foi dada opção correta de resposta ao candidato, a
questão 21 se torna automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.

DEFERIDO

Entro em recurso solicitando o cancelamento da questão 21 de informática da
prova teórica para ACS sob a alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[21: No Microsoft Word, a tecla de atalho ctrl+o,utilizada serve para ?
[A] Para abrir um novo documento
[B] imprimir um documento
[C] colar no documento um texto já copiado.
[d] abrir um documento já salvo.
Como a explicação a seguir, a resposta correta é: para abrir arquivo novo.
Pois existe diferença entre arquivo e documento.
Arquivo: conjunto de documentos criados ou recebidos por empresas e pessoas
com a finalidade de servir como fonte de informação.
Documento: é a informação registrada em um suporte iconográfico ou digital que
possua uma finalidade probatório.
Dessa forma como não foi dada opção correta de resposta ao candidato, a
questão 21 se torna automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: A resposta
correta é a alternativa "A", pois
para "Abrir arquivos usa as teclas CTRL
+ O: Abrir um arrquivo novo. Portanto,
altera-se o Gabarito para a alternativa
"A".
Fonte: http://www.ufpa.br/dicas/ms/worate.htm.
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01/08/20
17 19:22

01/08/20
17 18:22

814

792

7680

4390

SIMONE ALVES DE MOURA

TAINARA APARECIDA HENRIQUE

03 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 3)
ÁREA/REGIÃO: VARGEM GRANDE SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

INFORMATICA

PORTUGUES

22

3

DEFERIDO

INDEFERID
O

Entro com recurso solicitando o cancelamento da questão 22 de informática da
prova teórica para ACS sob alegação de não haver alternativa correta de
resposta.
[22:( Microsoft Word 2010) Quais as teclas de atalhos para SALVAR um
documento, IMPRIMIR E MINIMIZAR as janelas de trabalho?
A: ctrl+s,ctrl+p,alt+barra de espaço+n.
B: ctrl+p, ctrl+s, alt+barra de espaço+n.
C: ctrl+s,ctrl+p,alt+barra de espaço+m.
D:ctrl+s,ctrl+p,alt+barra de espaço +o ]
Pois as opções corretas para SALVAR um documento, IMPRIMIR e MINIMIZAR
a janela de trabalho,são:
ctrl+b,ctrl+p,alt+barra de espaço +n.
ctrl+b que é a opção SALVAR não aparece em nenhuma das alternativas.
Pois uma das alternativas mais utilizadas pela banca examinadora nessa
resposta foi CTRL+S, que em todas as tabelas de atalhos verificadas, significa
sublinhar,tornando assim a questão 22 automaticamente nula.

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

A resposta correta seria a alternativa B,pois ele rugiu (ficou bravo) e tentou não
responder, sendo uma forma de ato de protesto ao invés de vacilou como está
no gabarito.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.
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01/08/20
17 18:38

01/08/20
17 18:39

01/08/20
17 19:16

01/08/20
17 13:47

794

796

811

710

4390

4390

4390

8570

TAINARA APARECIDA HENRIQUE

TAINARA APARECIDA HENRIQUE

TAINARA APARECIDA HENRIQUE

TAYLANE BRENDER HENRIQUE

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

ESPECIFICA

ESPECIFICA

PORTUGUES

PORTUGUES

35

35

2

2

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

A questão deve ser anulada, pois todas as alternativas estão certas e não possui
essa opção. Onde pode ser visto na lei 8080/90
Assim deve ser anulada essa questão, por se tratar de não haver resposta
correta.
Lei 8080/90
§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem
com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao
consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.

A questão deve ser anulada, pois todas as alternativas estão certas e não possui
essa opção. Onde pode ser visto na lei 8080/90
Assim deve ser anulada essa questão, por se tratar de não haver resposta
correta.
Lei 8080/90
§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem
com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao
consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.
RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.

A questão tem duas alternativas incorretas, que são A e B, pois o texto não
informava sobre formiga ,já a coruja falou por lábia (por esperteza), ou seja, falou
não pelo fato de dela acreditar que o leão seria realmente o rei das selvas, por
ser inteligente e usar sua esperteza .

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Pediu-se para marcar a alternativa incorreta mas na questão possui duas
respostas incorretas,a alternativa A e B pois o texto não relata nada sobre
formiga e a coruja falou por lábia ,ou seja, por falar não pelo fato dela acreditar
que o leão seja realmente o rei das selvas.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Página 93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

01/08/20
17 13:59

01/08/20
17 14:07

716

721

8570

8570

TAYLANE BRENDER HENRIQUE

TAYLANE BRENDER HENRIQUE

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

ESPECIFICA

3

33

INDEFERID
O

INDEFERID
O

A resposta correta seria a alternativa B pois ele rugiu ou seja ficou bravo e tentou
não responder sendo uma forma de ato de protesto.

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.

Deve ser anulada devido a questão mal elaborada, o certo seria AS
ALTERNATIVAS A,B,C ESTÃO CORRETAS.Pois não possui outra alternativa
para colocar "APENAS".

RECURSO IMPROCEDENTE: O
candidato não cita qual o ERRO na
questão, ficando prejudicada a análise,
conforme previsto no item 8.6 e 8.6.1 do
Edital de Processo Seletivo nº
001/2017. &ldquo;8.6. O recurso deverá
ser individual, por questão, com a
indicação daquilo em que o candidato
se julgar prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de artigos, de
legislação, itens, páginas de livros,
nomes dos autores etc., e ainda, a
exposição de motivos e argumentos
com fundamentações circunstanciadas,
conforme supra referenciado. 8.6.1. O
candidato deverá ser claro, consistente
e objetivo em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será
preliminarmente indeferido&rdquo;.
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II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro na
formulação, anulando-se a questão por
erro de formulação, aplicando o
item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
De acordo com a Lei 8.080/80, Dispõe
sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes 1º do art. 6º
todas as alternativas estão corretas,
não havendo entre as alternativas
respostas correta.

Ocorreu um erro quanto à formulação da questão número 2, pois no enunciado
pede-se para assinalar a afirmação incorreta sobre o texto, mas segundo as
alternativas existem três afirmativas incorretas e apenas uma correta, induzindo
assim o candidato ao erro. A afirmação “A” afirma que o Leão saiu para verificar a
sua realeza porque não estava seguro de sua posição, mas segundo o próprio
texto no primeiro parágrafo fala que: “Não que restasse ao Leão qualquer duvida
quanto a sua realeza. Mas assegurar-se é uma das constantes do espírito
humano, e, por extensão, do espírito animal.” Por meio desta passagem do texto
conclui-se que o Leão não estava em duvida e sim querendo fortalecer seu ego.
Já na afirmativa “B” aborda algo que não contem no texto nem de forma implícita
e muito menos explicita, tornando-a assim incorreta também.
A letra “C” também esta incorreta conforme o gabarito preliminar.
E por fim a alternativa “D” que fala que a atitude do Elefante mostrou que ele não
reconhecia nenhuma realeza do Leão, conforme o texto confirma isso na
seguinte passagem do penúltimo parágrafo do mesmo: “O Elefante Pegou-o pela
tromba, deu três voltas com ele no ar, atirou-o contra o tronco de uma árvore e
desapareceu floresta adentro”.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

CAPÍTULO I

01/08/20
17 14:13

724

8570

TAYLANE BRENDER HENRIQUE

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

ESPECIFICA
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DEFERIDO

Dos Objetivos e Atribuições
1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem
com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao
consumo; e

01/08/20
17 15:36

748

5470

TIAGO MONTEIRO DOS REIS

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

2

DEFERIDO

Sendo assim peço a referida banca a anulação da questão por equívoco na
formulação da mesma, por induzir os candidatos ao erro, por conter mais de uma
opção incorreta, acarretando assim mais de uma alternativa correta na questão.
BIBLIOGRAFIA:
Texto anexo da própria prova.
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754

5470

TIAGO MONTEIRO DOS REIS

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

3

INDEFERID
O

A questão número 3 aborda a frase “O tigre rugiu, hesitou, tentou não responder”,
onde pede o significado da palavra hesitou. Mas existem duas opções que
poderiam ser marcadas como correta, tanto a opção “C” quanto a alternativa “D”,
visto que ambas são sinônimos da palavra hesitar, podendo assim substituir a
palavra hesitou na frase acima. Segundo o dicionário Aurélio o significado de
recuar é: Retroceder; Ceder terreno ao adversário; desistir de um intento; voltar
atrás; desistir.
E o significado da palavra Vacilar é: Oscilar por não estar firme ou fixo; Tremer;
oscilar. E conforme o quarto parágrafo do texto na passagem: “O tigre rugiu,
hesitou, tentou não responder, mas sentiu o barulho do olhar do Leão queimando
as folhas e disse, rugindo contrafeito: “É”. E rugiu ainda mais mal-humorado e já
arrependido, quando o Leão se afastou”.
É visível no texto como inteiro que o Tigre tinha convicção que estava a altura do
Leão, mas preferiu evitar o embate, desistindo assim de um intento com o
mesmo, ou seja recuou, e não por oscilar por não estar firme, conforme a palavra
vacilar, o texto ainda mostra que logo após o Leão sair o Tigre se mostrou
arrependido por ter concordo com o Leão, levando assim a opção “C” a se tornar
correta.
Sendo assim peço a referida banca a revisão da questão e a anulação da
mesma, por conter mais de uma alternativa correta, levando assim ao erro.
BIBLIOGRAFIA:
Mini Dicionário Aurélio – Editora Nova Fronteira – 5ª edição 2001 – páginas 626 e
739

01/08/20
17 16:16

757

5470

TIAGO MONTEIRO DOS REIS

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA

PORTUGUES

10

INDEFERID
O

Conforme a gramática Brasileira, o uso de Ponto e vírgula deve ser utilizado para
separar diversos itens de um considerando ou de uma enumeração de
elementos. O que ocorre na alternativa “C” que existem vários elementos
destacando o que os alunos precisarão com o inicio das aulas, onde os mesmos
deveriam ser separados por ponto e vírgula, visto que está enumerando esses
elementos.
Sendo assim a forma correta dessa opção deveria ser: Para o início das aulas, os
alunos precisarão de: lápis; canetas; borracha; régua; cadernos e livros didáticos.
Tornando a opção “C” incorreta também, assim como a opção “A”, levando assim
a referida questão a ter mais de uma opção considerada correta conforme o
enunciado da mesma.
Pede-se a referida banca a anulação da questão, haja visto que a mesma possui
mais de uma alternativa correta, levando assim aos candidatos a indução do erro.
BIBLIOGRAFIA:
Minigramática Ernani Terra – Editora Scipione – 8ª Edição - Páginas 299 e 300

RECURSO IMPROCEDENTE: A fábula
é um gênero textual que há uma
narrativa figurada, na qual as
personagens são geralmente animais
que possuem características humanas e
é sustentada sempre por uma lição de
moral, constatada na conclusão da
história. Na fábula &ldquo;Afinal, quem
manda na floresta?&rdquo;, o leão se
dirige ao tigre de forma impositiva,
transformando a frase inicial
interrogativa em afirmativa, para só
depois buscar a concordância do tigre:
&ldquo;eu sou o rei da floresta.
Certo?&rdquo; O tigre responde-lhe
com um sucinto &ldquo;Sim&rdquo;,
apesar de hesitar, evitar responder e se
arrepender depois. O tigre não recuou,
pois ele se sentia tão poderoso quanto
o Leão. Ao dizer que ele
&ldquo;hesitou&rdquo; significa que ele
vacilou, isto é, mostrou-se em dúvida,
indeciso em relação à resposta que iria
dar. Por fim, ele respondeu e sentiu-se
arrependido. &ldquo;Recuar&rdquo;
não é sinônimo de
&ldquo;hesitar&rdquo;. Portanto, em
vista do exposto, o gabarito permanece
inalterado.
RECURSO IMPROCEDENTE: A
pontuação da frase &ldquo;Para o início
das aulas, os alunos precisarão de:
lápis, canetas, borracha, régua,
cadernos e livros didáticos&rdquo; está
correta. A primeira vírgula está
separando o adjunto adverbial, os dois
pontos foram usados antes de uma
enumeração e as vírgulas que separam
os itens dos quais os alunos precisarão
foram usadas para separar palavras de
mesma função sintática. Portanto, não
há razão plausível para a anulação da
referida questão. Fonte: Nova
Gramática Completa Sacconi &ndash;
teoria e prática. Luiz Antonio Sacconi
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758

5470

TIAGO MONTEIRO DOS REIS

08 - AGENTE DE SAÚDE (FUNASA) SIMONÉSIA
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INDEFERID
O

Existe um erro na questão 27, que pede para assinalar a alternativa que não é
um principio do SUS, Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
aborda em seu art. 7º os princípios e diretrizes do SUS, pode-se afirmar que
apenas a alternativa “A” é correta de acordo com a Lei 8.080 e com a
Constituição Federal em seu art. 198. Sendo assim existiria mais de uma opção
incorreta a ser marcada. Causando assim um conflito de informações, pois na
opção “B” se aborda como resolubilidade sendo um princípio, mas o correto seria
a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Na
alternativa “C” onde consta a centralização, o certo seria a descentralização
como um dos princípios, e por fim a alternativa “D” que fala da participação dos
cidadãos: controle social, porém o correto seria a participação da comunidade,
que se da por meio dos conselhos e conferencias de saúde, avaliando a situação
da saúde, proponde diretrizes, fiscalizando a movimentação de recursos e
atuando na formulação de estratégias e não por controle social como afirma à
alternativa.
Sendo assim pede-se a referida banca a anulação da questão, visto que a
mesma contém mais de uma alternativa que não são um principio do Sistema
Único de Saúde, tornando assim a questão mal redigida com erro no enunciado,
e com mais de uma opção a ser assinalada.
BIBLIOGRAFIA:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm

RECURSO IMPROCEDENTE:
Regionalização e hierarquização: Os
serviços devem ser organizados em
níveis de complexidade tecnológica
crescente, dispostos em uma área
geográfica delimitada e com a definição
da população a ser atendida.
Planejados a partir de critérios
epidemiológicos, implica na capacidade
dos serviços em oferecer a uma
determinada população todas as
modalidades de assistência, bem como
o acesso a todo tipo de tecnologia
disponível, possibilitando alto grau de
resolutividade (solução de
problemas). A rede de serviços,
organizada de forma hierarquizada e
regionalizada, permite um
conhecimento maior da situação de
saúde da população da área delimitada,
favorecendo ações de atenção
ambulatorial e hospitalar em todos os
níveis de complexidade. Deve o acesso
da população à rede se dar por
intermédio dos serviços de nível
primário de atenção, que devem estar
qualificados para atender e resolver os
principais problemas que demandam os
serviços de saúde. Os demais deverão
ser referenciados para os serviços de
maior complexidade tecnológica. Estes
caminhos somam a integralidade da
atenção com o controle e a
racionalidade dos gastos no sistema.
Portanto a Centralização não é um
princípio do SUS. Mantém-se a
alternativa já divulgada no Gabarito
Oficial.Fonte:
https://www.portaleducacao.com.br/cont
eudo/artigos/medicina/sus-principios-e-d
iretrizes/38572
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Tanto a alternativa “A” quanto a alternativa “B”, estão corretas haja vista que se
entende por “Estado” todas as esferas de governo, no caso União, Estados e
Municípios. Dando ênfase a isso, no dicionário Aurélio a definição de estado é “O
conjunto dos poderes políticos duma nação; governo”.
Sendo assim tanto a organização quanto as responsabilidades são deveres do
estado perante o SUS conforme o artigo 196 da Constituição Federal fala: “A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Pede-se assim a anulação da referida questão pela banca examinadora, por
conter mais uma alternativa correta, induzindo assim os candidatos do certame
ao erro.
BIBLIOGRAFIA:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Mini Dicionário Aurélio – Editora Nova Fronteira – 5ª edição 2001 – Página 315.

RECURSO IMPROCEDENTE: Desde a
promulgação da Constituição de 1988,
a saúde é tratada como direito
fundamental que deve ser instituído por
meio de políticas públicas. Entretanto,
ao instituir um sistema único de saúde e
estabelecer competências conjuntas a
todos os Entes federados, deu-se a
criação de fóruns para discussão e
planejamento de políticas públicas, em
regime de cooperativismo e de
pactuação. Como já é sabido, ou
deveria ser plenamente conhecido por
todos os profissionais da saúde e
população em geral, o Direito a Saúde é
instituto jurídico abarcado pela nossa
Constituição Federal da República
desde o ano de 1988.
É, assim, um Direito garantido por meio
de nosso Estado (neste sentido o
território nacional em si: nosso país
Brasil), cuja administração ocorre pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), o qual
organizaria todas as ações e serviços
da saúde em âmbito municipal, estadual
e federal. Neste sentido o STF, decidiu
que os Entes federados têm
responsabilidade solidária na
assistência à saúde, reafirma STF.
&ldquo;O Supremo Tribunal Federal
(STF) reafirmou jurisprudência sobre a
responsabilidade solidária dos entes
federados no dever de prestar
assistência à saúde. A decisão foi
tomada na análise do Recurso
Extraordinário (RE) 855178, de relatoria
do ministro Luiz Fux, que teve
repercussão geral reconhecida, por
meio do Plenário Virtual&rdquo;.
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Questão 38 – Existe um erro grave nesta questão, encontrado na alternativa “B”
que fala da “Resolutividade”, na qual é uma palavra inexistente, ou seja, não está
dicionarizada. Deve ser substituída por resolubilidade, esta sim vernácula e com
registros nos dicionários de língua portuguesa. Tornando assim a questão por
inteira errada, pois segundo o gabarito a alternativa correta é a “D” que fala:
todas as alternativas acima estão corretas”. O que não é correto afirmar.
Conforme a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, na qual regula, em todo o
território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas de direito Público ou privado.
Que tem como princípios doutrinários a Universalidade; Equidade e a
Integralidade, conforme a questão anunciada pede-se a anulação da mesma,
pois abrange “princípios” inexistentes na letra da referida lei como apresentados
nas opções “B” que cita a resolutividade e intersetorialidade como princípios e
“C”, que fala da humanização do atendimento e participação.
Conforme a Lei Supracitada verifica-se que Na letra da mesma somente a opção
“A” esta correta quanto ao anunciado da questão 38.
Pede-se assim a anulação da referida questão, por não estar de acordo com os
reais princípios do SUS e por conter um erro gravíssimo na opção “B” com uma
palavra inexistente na Língua Portuguesa.
Peço assim a anulação da referida questão, por erro de escrita e por erro na
aplicação da própria lei.
BIBLIOGRAFIA:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
Mini Dicionário Aurélio – Editora Nova Fronteira – 5ª edição 2001

01/08/20
17 20:06

819

8060

VANESSA TEIXEIRA FERNANDES

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

PORTUGUES

2

DEFERIDO

se o enunciado da pergunta pede para marcar a resposta incorreta,logo deveria
ter apenas uma alternativa incorreta! e,na questao a alternativa b e c estao
incorretas!

RECURSO IMPROCEDENTE: O
conceito de resolutividade tem
sinonímia com o ato de solucionar.
Possui como dimensões: a efetividade
do serviço; a integralidade; o acesso
universal; a satisfação dos usuários; a
intersetorialidade; as tecnologias
utilizadas pelo serviço e as demandas e
necessidades dos usuários, entre
outras. Na busca de atender às
demandas sociais de um coletivo de
cidadãos, a intersetorialidade se
processa em meio às políticas públicas
(como áreas de defesa de direitos) e
está necessariamente relacionada à
prática, ou seja, ao enfrentamento de
problemas reais. Pressupõe a
articulação entre sujeitos de setores
sociais diversos para enfrentar
problemas complexos e constitui-se
numa nova forma de trabalhar, de
governar e de construir políticas
públicas, que possibilite a superação da
fragmentação dos conhecimentos e das
estruturas sociais a fim de produzir
efeitos mais significativos na
resolutividade desses problemas.
RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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8060

VANESSA TEIXEIRA FERNANDES

06 - AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAUDE - ACS (EQUIPE 6)
ÁREA/REGIÃO: NOSSA SENHORA
APARECIDA - SIMONÉSIA

INFORMATICA

22

DEFERIDO

a opçao ctrl+s nao salva documentos,sublima palavras!a resposta correta seria
ctrl+B,ctrl+P,Alt+barra de espaço +N! E nao foi disponibilizada essa opçao!

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Conforme resolvido a questão a resposta correta é 24 cm e conforme
apresentado não existe a opção correta.
Resolução:
P = 2b + 2h ...
Onde :
b = base
h = altura
A base do retângulo do enunciado considerei x e a altura considerei
(x-2)....susbtituindo essas informações na fórmula temos o seguinte:
01/08/20
17 09:32

620

6000

VARLEI DE MOURA PRATA

10 - ASSISTENTE SOCIAL (CRAS,
NASF E CAPS) - SIMONÉSIA

MATEMATICA

12

DEFERIDO

P = 2x + 2(x-2) = 2x+2x-4 = 4(x-1) .....então o perímetro deste retângulo é dado
pela seguinte expressão:
P = 4(x-1)

RECURSO PROCEDENTE: Os lados
possui 5 e 7. Perimetro: 5 + 5 + 7 + 7 =
24 cm (Resposta correta). Portanto
anula-se a questão por não haver
resposta correta, nas alternativas
apresentas.

Agora vamos examinar a área deste retângulo....O enunciado diz que a área é de
35 cm²...ou seja:
x(x-2) = 35 ....resolvendo a equação temos x1 =7 e x2 = -5 ....como se trata de
medidas não consideraremos o -5, e nenhum outro valor negativo,pois nada tem
como medida o valor de por exemplo -5 cm, portanto x = 7.
Substituindo o valor 7, na fórmula ....P = 4(x-1), encontraremos o valor do
perímetro desse retângulo....então vamos substituir.
P = 4(7-1) = 4(6) = 24 .....portanto!!!
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6000

VARLEI DE MOURA PRATA

10 - ASSISTENTE SOCIAL (CRAS,
NASF E CAPS) - SIMONÉSIA
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DEFERIDO

Lei n. 8.080, de 19/09/1990: dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
Lei n. 8.142, de 18/12/1990: dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro de
digitação, onde ficou incompleto a Lei
8080, fica anulada a questão, aplicando
o item "8.11. Se do exame de recursos
resultarem em anulação de item
integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Sem contar que a grafia está incorreta pois, está lei 8.08 quando na verdade é
8.080.
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A questão fala para assinar a afirmação incorreta sobre o texto lido
anteriormente,o gabarito traz a alternativa [C] como a certa,porem a correta seria
a alternativa [B];pois no texto nem mesmo falava sobre formiga.

RECURSO PROCEDENTE: Na
questão, há duas alternativas incorretas
e por esse motivo a questão será
anulada, aplicando o item 8.11 do Edital
de Processo Seletivo. "8.11. Se do
exame de recursos resultarem em
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

essa questao no gabarito a alternativa [A] esta correta,porem não tem uma
alternativa correta,todas estão erradas

RECURSO PROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato &ldquo;Quais as teclas de
atalhos para salvar um documento,
imprimir e minimizar a janela de
trabalho?&ldquo;. A resposta correta
seria: Salvar um documento: CTBL B:
Salvar, Imprimir: CTRL P: Imprimir e
Minimizar a janela de trabalho:
[Alt]+[Espaços]+[N]. Portanto não há
alternativa correta dentre as
apresentadas. Anula-se a questão,
aplicando o item "8.11. Se do exame de
recursos resultarem em anulação de
item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

Página 101

