PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO OFICIAL
NOME

AKUELINE CORDEIRO PADILHA

INSCRIÇÃO

1420

RECURSO

922

DISCIPLINA

PORTUGUÊS

QUESTÃO

10

SITUAÇÃO

DETALHES

RESPOSTA

DEFERIDO

A questão requer que seja assinalada, pelo candidato, a questão que melhor emprega o uso do “mau e
do mal” diante das regras existentes na língua portuguesa.
Pois bem, o gabarito trouxe como correta a alternativa de letra C. No entanto, em análise das frases
dispostas, temos que nenhuma delas apresenta a grafia correta.
Isso porque, segundo se extrai do site
http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/portugues/diferenca-entre-mau-e-mal, a palavra MAU é
um adjetivo e como regra deve ser usado como contrário de bom. Enquanto que a palavra MAL pode
ser:
- advérbio de modo (Regra: é usado como contrário de bem.);
- substantivo (Regra: é usado com sentido de doença, tristeza, desgraça, tragédia.) e- conjunção
temporal (Regra: é usado com o sentido de quando).
Partindo desse pressuposto, verifica-se que na alternativa (A) a frase é composta por um advérbio de
modo, portanto, incorreta, uma vez que a expressão a ser utilizada deve ser “MAL” e não “mau”, como
trazido. A alternativa (B) de igual modo apresenta-se incorreta, haja vista que a frase indica um adjetivo,
logo, devendo ser escrita com a palavra “MAU”. A alternativa (C) traz um advérbio de modo ligado a um
adjetivo (Etimologia - origem da palavra mal-humorado: mal + humor/ado/. > vide
https://www.dicio.com.br/mal-humorado/ < . Logo, utilizando-se, ainda, a regra da substituição da
palavra por “BEM” ou “BOM”, temos que não seria correto dizer que alguém pode acordar “Bom
humorada”, mas sim “Bem humorada”, de modo que a palavra correta, na frase, seria
“MAL-HUMORADA”. Além do mais, a palavra encartada na alternativa não apresenta-se com o hífen,
que deve ser utilizado no caso em tela, conforme denota-se pelo acesso dos sites
https://portuguessemmisterio.com.br/2015/07/13/mau-ou-mal/;
http://www.comoescrevercerto.com.br/2014/06/mal-humorado-mal-humorado-mau-humorado.html;
https://portuguessemmisterio.com.br/2015/07/20/o-hifen-de-bem-e-de-mal/; bem como tantos outros.
Por último a alternativa(D) também incorreta, pressupõe um adjetivo, sendo devida a utilização da
palavra “MAU”.
Por todo o exposto, é primoroso destacar que a banca não apresentou qualquer opção passível de ser
assinalada, uma vez que todas apresentam erro de grafia, de modo que requer sua devida
ANULAÇÃO.

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA
QUESTÃO: Recurso assiste ao
recorrente, visto que por erros de
digitação, as alternativas não
apresentam resposta correta,
portanto, a questão deverá ser
anulada.
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RECURSOS

AKUELINE CORDEIRO PADILHA

1420

923

ESPECÍFICA

23

DEFERIDO

A questão explana sobre as ações e serviços públicos de saúde que integram a rede regionalizada e
hierarquizada que constitui o Sistema Único de Saúde, exigindo que o candidato assinale a alternativa
que apresente exceção às diretrizes exigidas para a sua organização. O Gabarito apresentou com
alternativa correta a Letra B.
Ocorre, no entanto, que TODAS as alternativas estão CORRETAS, não sendo possível assinalar
nenhuma das alternativas como incorretas. Senão, vejamos. O art. 198 da Constituição Federal assim
dispõe:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III - participação da comunidade.
Partindo do artigo supra indicado, podemos constatar que a alternativa A da presente questão é cópia
fiel do exposto pelo art. 198, I da CF, estando, portanto, correta.
A alternativa C é cópia fiel do art. 198, II da CF e, portanto, está igualmente correta.
A alternativa D é cópia fiel do art. 198, III da CF e também está correta.
A alternativa B, nada mais é que a transcrição dos incisos I e II do art. 198 em uma mesma alternativa,
não havendo razão para que se apresente como incorreta. TODO O CONTEÚDO EXISTENTE NA
ALTERNATIVA B ESTA CORRETO! Vejamos:
B) - descentralização, com direção única em cada esfera de governo (Art. 198, I CF) e atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. (art.
198, II CF).
Neste diapasão, resta evidenciado que TODAS as alternativas estão corretas, não havendo qualquer
exceção que possa ser assinalada. Dessa forma, requer a ANULAÇÃO da presente questão, haja vista
o vício material encontrado.

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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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A questão apresenta-se de forma inconsistente e incompleta, de modo que não é possível identificar o
que por ela se exige. Assim dispõe a questão:
19 - Sobre os impactos sobre o ecossistema Floresta Amazônicos, não é correto afirmar:
a)Garimpo de ouro
b)Exploração de gás e petróleo
c)Grandes projetos agropecuários
d)Mineração Industrial
O gabarito apresenta como correta a alternativa de Letra B. No entanto, pergunta-se: Qual relação se
busca entre os termos avulsos dispostos nas alternativas com a redação da questão?
Impossível se responder quando não há o questionamento expresso, até porque, não pode ser exigido
do candidato, a presunção do que a banca deseja que seja assinalado.
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A guisa de exemplo, e para conhecimento, trago a disposição do artigo 17 § 3º, inciso I, do projeto de lei Recurso Improcedente: Impacto da
nº 252/2003, em trâmite na Câmara dos Deputados, que no momento, aguarda Parecer do Relator na
extração de petróleo e gás natural
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), e traduz o caso em apreço:
no Estado do Amazonas. A extração
de Petróleo e gás natural é realizada
Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a
desde 1996, pela Petrobrás, na
compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão
província petrolífera de Urucu, no
médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa.
Estado do Amazonas. Os impactos
§ 3º Serão anuladas:
diretos apontados como os mais
I – as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia;
graves são dois: o desmatamento
resultante da abertura de clareiras
Pelo exposto, embora a disposição normativa colacionada não esteja em vigor, a ideia que dela se
aonde se perfuram os poços e o
extrai apresenta perfeitamente o ideal a ser seguido pelas bancas de concurso público quando da
manejo dos fluidos de perfuração e
elaboração das questões. Razão pela qual, pugno pela ANULAÇÃO da questão 19.
dos resíduos sólidos retirados dos
poços. Nasáreas de perfuração, o
movimento de maquinaria pesada
compactada o solo, o que tornará o
depositados temporariamente em
diques juntamente com os resíduos
sólidos retirados da área de
perfuração. Quando cheios, esses
deques são "desaguados", isto é, o
fluido que não evaporou é drenado e
so sólidos são enterrados no próprio
local. Essa prática de manejo de
fluidos e resíduos sólidos não é a
ideal por dificultar um futuro
reflorestamento da área, já que os
resíduos que contém elementos
químicos. Além disso, esses
componentes químicos poderiam vir
a atingir o lençol freático. No
momento a Petrobrás. Estuda outras
possibilidades mais apropriadas de
manejo de fluidos. Como outros
projetos de grandes escala, as
operações em Urucu implicaram na
construção de obras de
infra-estrutura (construção de
mini-refinaria, heliponto, estradas de
acesso, base de apoio, polidutos
para escoamento etc.). Até o
momento calcula-se que dos
514.500 há de área concedida,
aproximadamente 500 hectares
(0,01%) foram desmatados tanto
para a construção de obras de
infra-estrutura como para a
exploração propriamente dita. Os
maiores impactos sobre o
ecossistema Floresta Amazônica
são: Garimpo de ouro&ndash;
Assoreamento, erosão e poluição de
cursos d&rsquo;água; problemas
sociais; degradação da paisagem e
da vida aquática, contaminação por
mercúrio com conseqüências sobre
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a pesca e a população. Mineração
industrial: ferro, manganês,
cassiteria, cobre, bauxuta,
etc&ndash; Degradação da
paisagem; poluição, e assoreamento
dos curso da água; esterilização de
grandes áreas e impactos
sócio-econômicos. Grandes projetos
agropecuários&ndash; Incêndios;
destruição da fauna e da flora;
erosão, assoreamento e
contaminação dos cursos
d&rsquo;água por agrotóxicos;
destruição de reservas extrativistas.
Grandes usinas
hidroelétricas&ndash; Impacto
Cultural e sócio-econômico (povos
indígenas) e sobre a fauna e a flora;
inundação de áreas florestais,
agrícolas, vilas, etc. Indústrias de
ferro gusa&ndash; Demanda de
carvão vegetal da floresta nativa
&ndash; desmatamento; exportação
de energia a baixo valor e alto custo
ambiental; poluição das águas, ar e
solo. Pólos industriais e/ou grandes
Indústrias&ndash; Poluição do ar,
água e solo; geração de resíduos
tóxicos; conflitos com o meio urbano.
Construção da rodovia
Transamazônica&ndash; Destruição
das culturas indígenas; propagação
do garimpo e de doenças
endêmicas; grandes projetos
agropecuários; explosão
demográfica. Caça e pesca
predatórias&ndash; Extinção de
mamíferos aquáticos; diminuição de
populações de quelônios, peixes e
animais de valor
econômico-ecológico. Indústrias de
alumínio&ndash; Poluição
atmosférica e marinha; impactos
indiretos pela enorme demanda de
energia elétrica. Crescimento
populacional&ndash; Problemas
sociais graves; ocupação
desordenada e vertiginosa do solo
(migração interna) com sérias
conseqüências sobre os recursos
naturais. Portanto dentre as
alternativas a que menor causa
impacto sobre o ecossistema é a
letra &ldquo;B&rdquo;. Fonte:
http://www.amazonialegal.com.br/tex
tos/impacto_amb.htm
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AKUELINE CORDEIRO PADILHA

1420

988

PORTUGUÊS

5

INDEFERIDO

A questão em apreço mostra-se um tanto quanto dúbia, contraditória e confusa. Isso porque a questão
traz a seguinte explanação:
“Acerca das regras de ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que justifica a seguinte regra:
“Emprega-se a vírgula no período simples para separar, numa enumeração, os termos com a mesma
função sintática”.
O que se entende da primeira parte da questão é que o candidato deve analisar as regras quanto a
ACENTUAÇÃO, entendida esta como “o estudo das regras que disciplinam o uso adequado dos sinais
que indicam a posição da sílaba tônica, entre outras particularidades, como o timbre e a nasalização
das vogais”. (conceito retirado do site http://portugues.uol.com.br/gramatica/acentuacao.html). No
entanto, logo após requerer que sejam observadas regras sobre a ACENTUAÇÃO o examinador expõe
um texto explicativo que nada se adequa ao pedido inicial. Assim sendo, não há como o candidato
deduzir o que o examinador deseja que seja respondido. Ao contrário, o candidato é induzido a erro, na
medida em que, atentando-se ao início da questão não alcançará nenhum resposta apta a ser
assinalada, haja vista que a REGRA DE ACENTUAÇÃO está corretamente aplicada em todas as
alternativas.
A guisa de exemplo, e para conhecimento, trago a disposição do artigo 17 § 3º, inciso I, do projeto de lei
nº 252/2003, em trâmite na Câmara dos Deputados, que no momento, aguarda Parecer do Relator na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), e traduz o caso em apreço:
Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a
compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão
médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa.
§ 3º Serão anuladas:
I – as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia;

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que embora o equívoco, todas
as alternativas estão acentuadas
corretamente, o que indica que não
há contradições neste sentido.
Portanto, seguindo o raciocínio de
regras de
&ldquo;PONTUAÇÃO&rdquo;, a
alternativa que justifica (única e
exclusivamente) o emprego das
vírgulas como o enunciado
menciona é a letra C. Portanto,
gabarito correto e mantido.

Pelo exposto, embora a disposição normativa colacionada não esteja em vigor, a ideia que dela se
extrai apresenta perfeitamente o ideal a ser seguido pelas bancas de concurso público quando da
elaboração das questões. Razão pela qual, pugno pela ANULAÇÃO da questão 05.

ALESSANDRO FAUSTINO
POLASTRINI

6310

946

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

Na questão 13 referente ao anunciado da pergunta refere sobre os motivos da ameaça do
racionamento de aguá. No em tando na alternativa C que apareceu no Gabarito Preliminar não é
correta pois afirma que as cidades brasileiras não possui sistema de esgoto para evitar a poluição dos
rios e dos lençóis subterrâneos. Sendo que não se pode afirma que todas as cidades brasileiras não
possui sistema de esgoto. Pois existe varias cidades que jã fazem tratamento do esgoto fazendo com
que não contamine os rios. A alternativa correta seria a letra D que afirma que as águas utilizadas não
são reaproveitas. Sabendo que nas mídias todos os anos mostra que o reaproveitamento de aguá
realizado pela população ajuda no não desperdiço da mesma.segue os links sobre o assunto.
https://www.agsolve.com.br/noticias/agua-de-reuso-nos-grandes-centros-urbanos
http://www.portalsaofrancisco.com.br/meio-ambiente/reuso-da-agua

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar 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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ALESSANDRO FAUSTINO
POLASTRINI

ALESSANDRO FAUSTINO
POLASTRINI

ANDREZA SILVA SANTOS

6310

6310

200

948

950

991

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

CONHECIMENTOS GERAIS

23

29

16

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

Na questão 23 no anunciado solicitar a alternativa que seja exceto as ações e serviços públicos de
saúde, porem as alternativas A B C e D estão todas corretas, deixando assim a questão sem
alternativa incorreta ou seja a ALTERNATIVA B do gabarito esta errada. Sendo assim esta pergunta
deve ser anulada devido a falha no anunciado da pergunta e na respostas.
www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_198_.asp

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Na questão 29 o anunciado da pergunta solicita a alternativa correta, porem no final das alternativas
aparece outro anunciado que não se explica o por que, deixando duvidas sobre qual alternativas
responder por não saber se seria uma pegadinha sobre o raciocínio dos candidatos. Sendo assim esta
pergunta a duplicidade de anunciado confundindo os candidatos.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

O Governador antecessor de Silval Barbosa foi Blairo Borges Maggi, o 53º governador de Mato Grosso
de 2003 a 2010.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na divulgação do gabarito altera-se
para alternartiva "B", pois o
Governador que anteceu Silval da
Cunha Baborsa foi Blairo Borges
Maggi.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lis
ta_de_governadores_de_Mato_Gros
so.
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ANDREZA SILVA SANTOS

ANDREZA SILVA SANTOS

BRUNA RAYELI GROTH

200

200

1120

992

993

951

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS GERAIS

ESPECÍFICA

4

12

23

INDEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

Os períodos compostos são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, dois ou mais
verbos. Exemplo: Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. (Período composto por três
orações: verbos ligar, dizer e vir.)
Fonte: http://portugues.uol.com.br/gramatica/frase-oracao-periodo.html
Observamos que na frase em questão há mais de um verbo, portanto mais de uma oração.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que quando se trata de uma
locução verbal &ldquo;tem sido
castigado&rdquo; (composta por
verbo auxiliar + verbo principal) é
considerado como se fosse um só
verbo, logo, uma oração, apenas.
Com não há mais verbos na frase, o
período é simples, formado por uma
oração. Portanto, gabarito correto e
mantido.

"O estado de Mato Grosso é conhecido como o celeiro do país, campeão na produção de soja, milho,
algodão e de rebanho bovino". Fonte: http://www.mt.gov.br/economia
Nessa questão o milho se enquadra como cereal, sendo então essa questão correta.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão, por não
haver constar no enunciado se as
alterativas são corretas ou erradas,
anula-se a questão, aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso nº
001/2017. "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem
recorrido".

A referente questão fala sobre as diretrizes do sus referente à suas ações e serviços públicos de saúde.
Pede ainda para marcar a alternativa que NÃO faz partes dessas diretrizes.
Pois bem, a constituição federal de 1988 diz através do artigo 198:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III - participação da comunidade.
Então supõe-se que todas as alternativas estão corretas, visto que na opção B (item incorreta pelo
gabarito preliminar) não está incorreta, apenas o relator uniu o item I e II do art. 198 sem nenhum erro
dos itens citados como podem conferir pelas referências. Para se tornar incorreta, algum item/palavra
deveria estar incorreto e/ou incoerente à Lei, o que não é o caso dessa questão.
Por fim, peço a anulação desta questão, conferindo pontuação a todos.
Referência:https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10653794/artigo-198-da-constituicao-federal-de-1988

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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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CARLOS CESAR DE ARRUDA

7230

926

INFORMATICA

25

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE:Por erro
na formulação da questão e por não
conter mais uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017, pois todas
alternativas estão corretas.[A]
TouchPad: Touchpad ou trackpad é
um componente utilizado em
diversos aparelhos eletrônicos e
vastamente difundido entre os
notebooks e ultrabooks produzidos
atualmente. Na verdade, é difícil
imaginar um computador portátil sem
uma área sensível ao toque que
realize as mesmas tarefas de um
A questão tem como tema a "São Utilizados para mover a seta ou ponteiro na área de trabalho,
mouse comum.[B] Touch Screen: A
EXCETO". O gabarito considerou a afirmativa "D" como certa. Apesar da compreensão inicialmente
tela sensível ao toque é um display
estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que o Mouse Pad são utilizado sim
eletrônico visual que pode detectar a
no auxílio para mover a seta ou ponteiro na área de trabalho, sendo que em a palavra Mause Pad em
presença e localização de um toque
português significa TAPETE DE RATO que é uma superfície que tem como função de realçar o
dentro da área de exibição, por meio
movimente do rato(mouse de computador) facilitando o deslizamento e o movimento do ponteiro na tela
de pressão.[C] Teclado: Na
do computador. Sendo assim, a questão de nº 25 requer a afirmativa que "EXCETO"(Exceto é uma
computação, oteclado de
preposição usada para indicar uma condição de exceção ou exclusão) não faz essa função de mover a
computadoré um dispositivo que
seta ou ponteiro na área de trabalho, ficando claro que a unica opção das alternativas da questão citado
possui uma série de botões ou
acima e a alternativa "C" (TECLADO) diante de testes feitos com a área de trabalho aberto utilizando as
teclas, e utilizado para inserir dados
teclas do teclado em nem um momento a seta ou ponteiro foi movido na área de trabalho confirmando o
no computador. É um tipo de
argumento acima citado. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a
periféricode entrada utilizado pelo
promover a anulação/alteração de gabarito da questão.
usuáriopara a entrada manual no
sistemade dadose comandos.
Possui teclas representando letras,
números, símbolose outras funções,
baseado no modelo de teclado das
antigas máquinas de escrever. [D]
Mouse Pad: Ummousepad,tapete de
rato/mouseouesteirade rato/mouse,é
uma superfície para realçar o
movimento de um rato/mousedo
computador. "Se do exame de
recursos resultar 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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CECILIA CAROLINE DE SOUZA
PINHEIRO

6210

931

ESPECÍFICA

29

DEFERIDO

Primeiro, a Questão está incompleta ,pois tem um enunciado no final das alternativas : " Marque a
alternativa que apresenta a sequência correta , de cima para baixo é : ".
Segundo , há duas alternativas corretas a letra b( Os municipios e os estados devem proporcionar o
acesso as informações relativas ao orçamento e à sua execução,compatibilizando-as com as leis,pois
se entende que tais informações fortalecem o exercicio das responsabilidades do controle social)
e a letra C também esta correta (O controle social foi implementado pelas leis 8080/90 e 8.142/90 que
regula a participação da comunidade no sus , instituindo os conselhos de saúde e as conferências de
saúde.)
http://blog.concursosdasaude.com.br/artigo-importancia-controle-social-e-lei-n-8-14290/

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/oficina_trabalho.pdf

Todas as alternativas estão certas .A alternativa B , apenas reuniu duas diretrizes ,portanto esta correta
também. A Questão pede : Exceto a alternativa que não apresenta a diretriz correta.

CECILIA CAROLINE DE SOUZA
PINHEIRO

6210

935

ESPECÍFICA

23

DEFERIDO

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III - participação da comunidade.

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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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CLAUDIA BEATRICE PEIXOTO
DA SILVA

CLAUDIA PAULETTO

7780

2430

920

989

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

27

29

INDEFERIDO

DEFERIDO

A questão exige que o candidato assinale a alternativa que apresente exceção ao uso do vocativo
SENHOR para tratar com autoridades. Antes de mais nada, é importante se destacar que as regras de
redação básica vêm dispostas pelo Manual da Redação da Presidência da República, datada do ano de
2002 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm). Assim, o item 2.1.3 determina que “o
emprego dos pronomes de tratamento obedece a uma tradição consagrada, a qual aplica aos
SENADORES (2.1.3, b), MINISTROS (2.1.3. a) e GOVERNADORES (2.1.3, a) o título/vocativo de
VOSSA EXCELÊNCIA!! A questão apresentada, em momento algum, requereu que fossem observadas
as regras para expedição de documentos oficiais às autoridades postas nas alternativas, mas, TÃO
SOMENTE, que fossem analisada quanto ao vocativo a ser utilizado para o tratamento da autoridades
ali elencadas. Dessa forma, ao considerar que as autoridades constantes das assertivas A, C e D
devem ser tratadas pelo vocativo VOSSA EXCELÊNCIA e não como SENHOR, ambas estão aptas a
serem assinaladas. Assim sendo, requer que seja ANULADA a presente questão, eis que viciada
materialmente.

RECURSO IMPROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato&rdquo; [QUESTÃO 27] As
autoridades serão tratadas com o
vocativo Senhor, seguido do cargo
respectivo, EXCETO: [A] Senhor
Senador. [B] Senhor Servidor
Público. [C] Senhor Ministro. [D]
Senhor Governador. Nota-se que no
enunciado da questão pede Vocativo
e não tratamento que neste caso
seria vossa excelência. Vocativo é o
termo da oração por meio do qual
chamamos ou interpelamos o nosso
interlocutor, real ou imaginário. O
Vocativo não possui relação sintática
a outra expressão da oração, ou
seja, não está relacionado com o
Sujeito, com o Predicado, diferente
do apostoonde há relação com o
restante da frase.É a expressão da
oração usada para invocar um
ouvinte. Geralmente, direciona-se à
segunda pessoa do discurso.O
vocativo é um termo da oração que
usamos com frequência no
cotidiano. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.

apos as alternativas A/B/C/D tem um texto com a seguinte informação " MARQUE A ALTERNATIVA
QUE APRESENTA A SEQUENCIA CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO É:" POREM NÃO TEM AS
OPÇÕES DE ALTERNATIVA A SEREM MARCADAS, GERANDO DUPLICIDADE DE
INTERPRETAÇÃO QUANTO FORMA DE RESPOSTA.
APARENTEMENTE FALTOU UM PEDAÇO DE TEXTO DESTA QUESTÃO.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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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CLAUDIO MAGRI

2660

938

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

Conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2015) acessado no
site: http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil, a cada 100 litros de água coletados e tratados,
em média, apenas 63 litros são consumidos. Ou seja 37% da água no Brasil é perdida, seja com
vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de
água. A soma do volume de água perdida por ano nos sistemas de distribuição das cidades daria para
encher 6 (seis) sistemas Cantareira.
E ainda, 50,3%da população têm acesso à coleta de esgoto. Destes, 42,67% dos esgotos do país são
tratados.
Mesmo se tendo um percentual baixo de tratamento efetivos dos esgotos, não se pode afirmar que “As
cidades brasileiras ainda não possuem sistema de esgoto para evitar a poluição dos rios e dos lençóis
subterrâneos”. Afirmação esta dada como a resposta correta que motivaria a ameaça de racionamento
da água doce enquanto recurso natural.
Como referenciado, o principal fator está no desperdício de água associado ao baixo índice de chuvas
nos últimos anos.
Portanto, a resposta que mais se adequa é a letra ‘d’ – As águas utilizadas não são reaproveitadas”.
Uma vez que, quando falamos em gestão de recursos hídricos no mundo, regiões áridas e semiáridas,
como o Oriente Médio, e regiões desérticas dos EUA (Califórnia, Arizona, Colorado e Nevada) já
realizam em larga escala práticas de reúso e reaproveitamento de água. As reais necessidades destes
locais fizeram com que essas ações se tornassem imprescindíveis.
A atual crise hídrica brasileira ainda levou usuários e empresas a reverem suas estratégias, com o
objetivo de buscar alternativas de captação, tratamento e reciclagem, até então pouco explorados pela
maioria dos usuários.
Contudo, o reúso em aplicações, como irrigação, refrigeração, lavagem de pisos e descargas de vasos
sanitários, torna-se uma alternativa sustentável, ambientalmente correta e viável economicamente, já
que os volumes utilizados pelas concessionárias públicas ou privadas são reduzidos drasticamente nos
pontos de medição e cobrança.
(http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/opini%C3%A3o-1.363900/re%C3%BAso-da-%C3%A1gu
a-no-brasil-e-no-mundo-1.363429)
Até pouco tempo atrás, o termo água de reúso era pouco conhecido da população em geral. Mas
bastou a escassez hídrica se tornar a grande preocupação no maior centro urbano do País para que
assuntos como economia e reúso de água passassem a fazer parte da conversa de, pelo menos, 18
milhões de pessoas.
Entre vários aprendizados, a crise hídrica de São Paulo em 2014 mostrou a necessidade urgente de
buscar alternativas à água potável. Ficou claro que o aproveitamento de águas pluviais e as tecnologias
de reúso reduzem a demanda sobre os mananciais e, mesmo que as chuvas de 2015 e 2016 tenham
apaziguado momentaneamente a questão, o debate permanece.
De lá para cá, o reúso de água apresentou crescimento tímido no País. Mesmo assim, a expectativa é
que ele ganhe espaço nos próximos anos, principalmente na indústria. Isso porque o arcabouço legal
para a água de reúso, um antigo entrave, começou a ser desenvolvido.
Muitos especialistas já haviam apontado que a falta de padrão nas legislações municipais e estaduais
para que os investimentos em reúso de água fossem ampliados consistia na maior dificuldade para a
implementação de novos projetos.
(https://www.tratamentodeagua.com.br/reuso-de-agua-no-brasil/)

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar 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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O gabarito oficial divulgado diz que a resposta correta é a letra ‘b’ onde refere que o fluxo migratório
teve como fator: "A modernização da agricultura em São Paulo e nos estados do Sul do país".
Conforme: http://brasilescola.uol.com.br/brasil/populacao-centrooeste-composta-por-migrantes.htm (...)
Outro fator que intensificou a migração para a região Centro-Oeste foi a construção de Brasília, que
também foi uma forma de política pública para a ocupação da porção oeste do território brasileiro. O
fluxo para a formação de Brasília começou, evidentemente, com sua construção. Entre 1960 e 1970.
Em:
http://www.dados.mt.gov.br/publicacoes/dsee/dinamica_demografica/fluxos_populacionais/DSEE-DD-R
T-003.pdf - (...)
O constante avanço das fronteiras de desenvolvimento, meta governamental a partir da década de 60,
motivou a aplicação de elevados montantes de capital, através de financiamentos de projetos
agropecuários e na implantação de infra-estrutura que tiveram como resultados imediatos a elevação
dos fluxos migratórios e a ocupação do espaço no centro-oeste, e, em particular no Mato Grosso.
Desse modo, a população da região na década de 60 perfazia no final do período um aumento de 72%
no total regional, indicando uma concentração em 1970 de 5% da população nacional.

CLAUDIO MAGRI

2660

939

CONHECIMENTOS GERAIS

17

DEFERIDO

Conforme Literatura: Conforme literatura:
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14123/DACUNHAGALVAO_Josiani.pdf?sequence=1
BARROZO, J.C. (2008). Políticas de Colonização: as políticas públicas para a Amazônia e o
Centro-Oeste. In: BARROZO, J. C. (Org.), Mato Grosso: do sonho à utopia da terra (15-26). Cuiabá:
EdUFMT/Carlini&Caniato Editorial.
MORENO, G. (2005). A Colonização no século XX. In: MORENO, G. e HIGA, T. C.S.(Org.), Geografia
de Mato Grosso:Território, Sociedade, Ambiente (52-53). Cuiabá: Entrelinhas.
PIAIA, I. I. (2003). Geografia de Mato Grosso. 3. ed. ver. amp. Cuiabá: EdUNIC
(...)
A POLÍTICA DE COLONIZAÇÃO EM MATO GROSSO A PARTIR DE 1960 A política de colonização foi
retomada no regime militar com objetivo estratégico de integrar a Amazônia e o Centro-Oeste a outras
regiões do país baseada na ideologia de segurança e desenvolvimento nacional. O Estatuto da Terra
(LEI no. 4505/64) legitimou ações de regularização pelo governo federal nos Estados, que se
desenvolveram articuladas aos diversos programas de desenvolvimento regional (PIN, Proterra,
Poloamazônia, Polocentro, Polonoroeste) implantados nas áreas que compõe a Amazônia Legal.
(Moreno e Higa, 2005) Até 1960, a população da fronteira do norte de Mato Grosso era de 62.478
habitantes, distribuída em cinco municípios: Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste,
Diamantino e Aripuanã. Após 1960 ocorre intenso processo de transformação econômica que por
serem novos espaços incorporados ao processo produtivo e integrados ao mercado nacional, passou a
ser caracterizado como “fronteira capitalista recente”. A ocupação dessa fronteira agrícola
intensificou-se na década de 1970, atraindo fluxos migratórios do Centro-Sul e Nordeste para essa
região. A partir de 1964, no governo militar, é dada nova orientação com relação à ocupação das terras:
“O Governo Federal, através de incentivos fiscais e crédito facilitado, privilegia a instalação de amplos
latifúndios cujos proprietários são, na maioria das vezes, empresários do Centro-Sul.” Para garantir e
proporcionar infraestrutura básica para se desenvolver, o poder público criou órgãos específicos para
apoiar tais atividades: o Banco da Amazônia S/A (BASA), Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste (SUDECO), e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). (Piaia,
2003) No período de 1960 e 1970, o DTC, a Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso
(CODEMAT) e o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) executaram projetos de colonização e
assentamentos situados no Vale do Guaporé, Jaurú e na Baixada Cuiabana, restringindo-se à
distribuição de lotes. Com o tempo os assentados abandonaram os lotes devido ausência de
infraestrutura adequada e de uma política de crédito e de assistência técnica. (Barrozo, 2008)

Na década de 60, a Região Centro Oeste iniciou um processo de modificação de sua estrutura
produtiva, impulsionada pela ação estatal através dos programas de incentivo à modernização
agropecuária e integração da região aos outros mercados, elementos que tiveram importantes
conseqüências em sua dinâmica demográfica e no processo de redistribuição espacial da população.
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Esta ação estatal explicita-se através da preocupação de integração nacional do regime militar, o que
justifica os representativos investimentos em grandes projetos agropecuários. “Enquanto a sociedade
brasileira era duramente reprimida pelos governos militares que sucederam no poder nesse período, o
Araguaia, o Mato Grosso e a Amazônia foram invadidos pelos grandes grupos econômicos através dos
projetos agropecuários” (OLIVEIRA, 1997, p. 290). Esta intervenção do governo foi realizada,
principalmente, através do Prodoeste (Programa de Desenvolvimento do CentroOeste), efetivado pela
ação da Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), no qual muitos grupos
empresariais beneficiaram-se em diversos aspectos do processo de ocupação da fronteira amazônica.
Vale lembrar que vários projetos aprovados, alguns megalomaníacos, nunca efetivamente entraram em
funcionamento, o que gerou uma série de escândalos pelo uso indevido de dinheiro público.
http://w.scielo.br/pdf/rbepop/v23n1/v23n1a06.pdf
Foi nas décadas de 1960 e 1970, entretanto, que os projetos de colonização se intensificaram. Para
atrair os fazendeiros do Sul e do Sudeste para o Centro-Oeste, o governo oferecia alguns incentivos,
tais como terras a baixo custo e empréstimos financeiros.
A transferência da capital do país para Brasília, foi outra importante estratégia para integrar o
Centro-Oeste ao espaço geográfico nacional.
http://geonaweb.blogspot.com.br/2010/11/centro-oeste-expansao-do-povoamento.html
A quarta fase de ocupação do território mato-grossense é marcada com a construção de Brasília. (final
da década de 1950 a 1960). A quinta fase (final da década de 1960 a 1970) foi intitulada como sendo a
da implementação dos primeiros programas de desenvolvimento da região CentroOeste, corporificados,
em grande parte, no I e II PND (Programa Nacional de Desenvolvimento), e com a intensificação do
fluxo migratório dirigido a essa região.
A formação e ocupação do território mato-grossense Por Antonio Abutakka. SEPLAN – Secretaria de
Estado de Planejamento. Governo de Mato Grosso
DESTA FORMA A RESPOSTA MAIS ADEQUADA É A LETRA C - " A MUDANÇA DA CAPITAL
FEDERAL PARA O CENTRO OESTE

RECURSO PROCEDENTE:Até a
década de 1970, o processo de
migração interna no território
brasileiro tinha como principais
destinos a região Sul e,
especialmente, a região Sudeste,
pelo fato delas fornecerem maiores
oportunidades de emprego, em
razão do processo de
industrialização desenvolvido nas
décadas anteriores.Porém, após a
década de 1970, com a saturação no
mercado de trabalho da região
Sudeste, houve uma diversidade nos
fluxos migratórios no território
brasileiro.A expansão da fronteira
agrícola e maiores investimentos em
infraestrutura proporcionou o
fortalecimento e ampliou ainda mais
os fluxos migratórios para a região
Centro-Oeste. Nas últimas décadas,
a região sofreu uma série de
transformações com impactos
consideráveis na estrutura produtiva
e ocupacional. Os incentivos
governamentais na década de 1970
para a ocupação do Centro-Oeste
refletiram em significativos
movimentos migratórios e grandes
empreendimentos agropecuários na
região.Outro fator que intensificou a
migração para a região
Centro-Oeste foi a construção de
Brasília, que também foi uma forma
de política pública para a ocupação
da porção oeste do território
brasileiro. O fluxo para a formação
de Brasília começou, evidentemente,
com sua construção. Entre 1960 e
1970, a população do Distrito
Federal quase quadruplicou,
recebendo um fluxo migratório de
aproximadamente 30 mil pessoas
por ano.O Centro-Oeste brasileiro
recebe migrantes de todas as partes
do Brasil, com destaque para os
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mineiros, maranhenses, baianos e
paulistas no estado de Goiás,
nordestinos, mineiros e paulistas no
Distrito Federal, sulistas em Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.Por
erro na formulação da questão e por
não conter mais uma alternativas,
que corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
Fonte:http://brasilescola.uol.com.br/b
rasil/populacao-centrooeste-compost
a-por-migrantes.htm
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Primeiro: A questão como um todo torna-se confusa quando, ao final da alternativa ‘d’ aparece um
enunciado – Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo é:

CLAUDIO MAGRI

2660

940

ESPECÍFICA

29

DEFERIDO

Segundo: No que tange às alternativas, a alternativa ‘c’, fazendo referência à LAI – Lei de Acesso á
Informação realmente fortalece o exercício das responsabilidades do controle social.
Mas também a letra ‘d’ é correta, uma vez que, conforme manual do Conselho Nacional de Saúde:
Os conselhos de saúde e as conferências de saúde se constituem, atualmente, nos principais espaços
para o exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas
de saúde em todas as esferas de governo. Atuando como mecanismos essencialmente democráticos,
através deles, a sociedade se organiza para a efetiva proteção da saúde como direito de todos e dever
do Estado.
A Constituição de 1988 determinou, no artigo 198, que a sociedade participasse da gestão do sistema
de saúde. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização,
com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. Dois
anos depois, duas leis trouxeram conteúdos importantes sobre essa participação, ao abordarem
aspectos relacionados ao Conselho Nacional de Saúde. Foram elas a Lei nº 8.080, de 1990, conhecida
como Lei Orgânica da Saúde, e a Lei nº 8.142 do mesmo ano.
A partir de então, a atuação da sociedade no sistema de saúde ganhou uma nova dimensão. A
participação social foi ampliada, democratizada e passou a ser qualificada por “controle social”. Controle
da sociedade sobre a política de saúde. Com isso, a lógica tradicional do controle social exercido
exclusivamente pelos governos era invertida. A sociedade começou, efetivamente, a participar da
gestão do sistema de saúde. A população, por meio dos Conselhos de Saúde, passou a exercer o
controle social, participando do planejamento das políticas públicas, fiscalizando as ações do governo,
verificando o cumprimento das leis relacionadas ao SUS e analisando as aplicações financeiras
realizadas pelo município ou pelo estado no gerenciamento da saúde.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

BRASÍLIA-DF, 2013. Para entender o controle social na saúde. Ministério da Saúde. Conselho Nacional
de Saúde.
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/manual_para_entender_controle_social.pdf
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CLAUDIO MAGRI

2660

941

ESPECÍFICA

40

INDEFERIDO

Na questão 40 pede-se que seja assinalada a alternativa correta analisando as afirmativas I, II e III.
O gabarito oficial divulgado diz que a resposta correta é a letra ‘d’ onde todas as afirmativas estão
corretas.
Mas na afirmativa ‘d’ diz: “(...) Lembrar que a discriminação dentro do próprio serviço de saúde É ÉTICA
e profissionalmente inaceitável, e repercute negativamente na adesão, comprometendo o trabalho de
toda a equipe. (...)”
Portanto a afirmativa III está incorreta, pois como pode ser ÉTICA e ao mesmo tempo inaceitável, a
discriminação??Desta forma, torna-se correta a letra ‘a’ onde diz que apenas as afirmativas I e II estão
corretas.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que os princípios de
comunicação da parceria sexual
seguem os protocolos do Manual
Protocolo clínico e diretrizes
terapêuticas para Atenção Integral
às pessoas com Infecções
Sexualmente Transmissíveis de
2015, que discorre da seguinte
maneira: Qualquer método utilizado
na comunicação das parcerias
sexuais deve-se basear nos
princípios de confidencialidade,
ausência de coerção, proteção
contra discriminação e legalidade da
ação. Confidencialidade: qualquer
informação sobre o caso-índice,
incluindo identidade, não deve ser
revelada à parceria sexual e
vice-versa. O profissional de saúde
explicará que a informação sobre um
paciente não pode ser dada a outro.
Há menor resistência em utilizar o
serviço de saúde quando as pessoas
percebem que é garantida a
confidencialidade. Ausência de
coerção: a comunicação às
parcerias sexuais pelo caso-índice
deve ser voluntária, e este deve
continuar tendo acesso aos serviços,
mesmo que não coopere com o
procedimento. Pode acontecer de o
caso-índice se recusar a fazer a
comunicação ou impedir o ato pelo
profissional de saúde; por isso, essa
decisão deve ser tomada após
orientação na consulta, de acordo
com princípios éticos. Se o
profissional perceber que o risco à
saúde da parceria e/ou outros (como
um concepto) é tão elevado que
seria antiético deixar de realizar a
comunicação, poderá fazê-lo, em
último caso, es- gotadas todas as
possibilidades. Proteção contra
discriminação: a comunicação às
parcerias sexuais deverá ser
realizada respei- tando os direitos
humanos e a dignidade dos
envolvidos, principalmente, naqueles
lugares em que o estigma e a
discriminação possam se seguir ao
diagnóstico, tratamento ou
notificação. É necessário lembrar
que a discriminação dentro do
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próprio serviço de saúde é antiética
e profissionalmente ina- ceitável,
repercute negativamente na adesão
e compromete o trabalho de toda a
equipe. Discussões com todos os
profissionais são essenciais para
homogeneizar as ações.
Fonte:
http://webcache.googleusercontent.c
om/search?q=cache:WK4Q1WYiP7o
J:www.aids.gov.br/system/tdf/pub/20
15/57800/miolo_pcdt_ist_22_06_201
6_graf_pdf_11960.pdf%3Ffile%3D1
%26type%3Dnode%26id%3D57800
%26force%3D1+&cd=1&hl=pt-BR&ct
=clnk&gl=br
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DAIANY CHRISTINA DE
ARAUJO CAMPOS

DAIANY CHRISTINA DE
ARAUJO CAMPOS

DAIANY CHRISTINA DE
ARAUJO CAMPOS

6320

6320

6320

952

953

954

CONHECIMENTOS GERAIS

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

13

23

29

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

A QUESTÃO ONDE O BRASIL POSSUI GRANDE QUANTIDADE DE ÁGUA DOCE, POREM TODOS
ANOS ALGUMAS CIDADES SOFREM AMEAÇAS DE RACIONAMENTO DESTE RECURSO
NATURAL. A RESPOSTA DO GABARITO É A QUESTÃO C QUE NÃO CORRESPONDE COM O
ENUNCIADO POIS TEM CIDADES BRASILEIRAS QUE POSSUEM SISTEMA DE ESGOTO E NA
ÉPOCA DA SECA SOFRE COM O RACIONAMENTO DE ÁGUA DEVIDO A MA CONSCIENTIZAÇÃO
DA POPULAÇÃO NO DESPERDÍCIO E NÃO REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA. TODOS OS ANOS A
MÍDIA FOCA NO SISTEMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO.
A RESPOSTA CORRETA É A ALTERNATIVA D
SEGUE ABAIXO LINKS COM FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE O ASSUNTO
https://oglobo.globo.com/brasil/falta-de-agua-ja-afeta-46-milhoes-de-brasileiros-15144980
https://leonardoboff.wordpress.com/2015/02/02/a-agua-no-mundo-e-sua-escassez-no-brasil/

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

O GABARITO ESTA REFERINDO QUE A ALTERNATIVA CORRETA É A B.TODAS AS
ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS SOBRE A AÇÕES DO SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
INTEGRAM UMA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA QUE CONSTITUEM O SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE NÃO TEM NENHUMA QUE É EXCETO.
LINK COM FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
https://www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_198_.asp

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

A QUESTÃO 29 ERA O CONTROLE SOCIAL, QUE TEM PAPEL FUNDAMENTAL PARA EFETIVA
IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, É CORRETO AFIRMAR.
NO FINAL DA QUESTÃO 29 ABAIXO DAS ALTERNATIVAS A,B,C,D FICOU CONFUSO A RESPEITO
DE MARQUE A ALTERNATIVA QUE APRESENTA A SEQUENCIA CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO
É.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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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DANIELLE REGINA TEBALDI
RODRIGUES

6630

929

ESPECÍFICA

38

INDEFERIDO

A letra A da questao 38 esta correta.
A letra C da questao 38 esta correta também. No caso venho pedir para considerar a letra C como
correta também.
Explicação: A enzima GABA transaminase (que degrada o GABA da fenda sináptica quando ele é
recaptado por exemplo por células da glia ou pela membrana pré-sináptica) aumentando a
concentração desse neurotransmissor no SNC.
O valproato de sódio é a substância ativa que é convertido a ácido valproico e este se dissocia em íon
valproato no trato gastrintestinal. O mecanismo de ação do valproato de sódio ainda não é conhecido,
mas sua atividade parece estar relacionada com o aumento dos níveis do ácido gama-aminobutírico
(GABA) no cérebro. Segundo publicação da revista scielo:
O mecanismo de ação do valproato de sódio consiste no
aumento da neurotransmissão GABAérgica, através da intensificação da síntese e liberação do GABA
ao atuar nos receptores GABA , por meio da ativação da enzima glutâmica descarboxilase e da inibição
das enzimas que degradam o GABA (por exemplo, GABA-amino transferase e succinato semi-aldeído
desidrogenase). Esse mecanismo é capaz de reduzir a neurotransmissão glutamatérgica por meio do
bloqueio dos receptores NMDA, ao inibir a proteinoquinase C (Zullino et al., 2004). Esse efeito
correlaciona-se
com a atividade anticonvulsivante do valproato de sódio.
Há pelo menos três principais mecanismos pelos quais se
podem aumentar as concentrações do GABA:
• inibição da degradação do GABA;
• aumento da síntese do GABA;
• diminuição do turnover GABAérgico (Owens e Nemeroff,
2003). Segundo publicação da revista scielo.
Desde já agradeço. Aguardo a resposta deste recurso.

RECURSO IMPROCEDENTE: O
recurso encontra-se sem
fundamentação que possa ser
buscada para fins de análise do
recurso. Recurso prejudicado por
falta de fundamentação (ausência de
bibliografia específica - fonte a ser
consultada - não localizada).
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DANIELLE REGINA TEBALDI
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RODRIGUES
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6630
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942
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Sobre a questão 19 todas as alternativas causam impacto sobre o ecossistema.
Explicação: letra A: • Impactos ambientais da garimpagem de ouro
Grandes áreas da Amazônia ocidental têm sido exploradas por garimpeiros desde a década de 40.
Embora o assunto tenha sido amplamente estudado, ainda é difícil quantificar os impactos provocados
pela garimpagem de ouro na região devido ao caráter marginal da atividade. Os impactos mais
significativos estão relacionados aos recursos hídricos. O lançamento de mercúrio, óleos e graxas nos
cursos dágua; a remoção das margens e encostas dos rios; a remoção de camadas dos leitos dos rios
provocam poluição química da amálgama provoca a dispersão do mercúrio na atmosfera. A absorção
do mercúrio, seja através da ingestão de peixes contaminados ou através de inalação, causa danos
graves ao sistema nervoso humano. A remoção de camadas do solo para abertura de cavas e para a
instalação de outras atividades que subsidiam o garimpo implica no desmatamento de mata ciliar,
considerada vegetação de preservação permanente. Dentre todos os impactos produzidos pela
atividades mineral na Amazônia Ocidental, os mais sérios são os produzidos pela atividades garimpeira,
pois os processos produtivos utilizados são os mais agressivos ao meio ambiente; os impactos não são
controlados ou corrigidos; e as áreas degradadas são simplesmente abandonadas após o esgotamento
das jazidas.
Letra B: • Impacto da extração de petróleo e gás natural no Estado do Amazonas
A extração de Petróleo e gás natural é realizada desde 1996, pela Petrobrás, na província petrolífera de
Urucu, no Estado do Amazonas. Os impactos diretos apontados como os mais graves são dois: o
desmatamento resultante da abertura de clareiras aonde se perfuram os poços e o manejo dos fluidos
de perfuração e dos resíduos sólidos retirados dos poços. Nas áreas de perfuração, o movimento de
maquinaria pesada compactada o solo, o que tornará o depositados temporariamente em diques
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juntamente com os resíduos sólidos retirados da área de perfuração. Quando cheios, esses deques são
"desaguados", isto é, o fluido que não evaporou é drenado e so sólidos são enterrados no próprio local.
Essa prática de manejo de fluidos e resíduos sólidos não é a ideal por dificultar um futuro
reflorestamento da área, já que os resíduos que contém elementos químicos. Além disso, esses
componentes químicos poderiam vir a atingir o lençol freático. No momento a Petrobrás. Estuda outras
possibilidades mais apropriadas de manejo de fluidos.
Letra C: O Brasil enlaça a visão predatória da natureza com o uso de técnicas primitivas de extração
das matérias-primas do solo e da vegetação. Essa equação só pode resultar num poder destrutivo
devastador. É o caso da Amazônia que vem sendo desfigurada pelo desmatamento irracional, pela
invasão de práticas agrícolas e pecuárias inadequadas e pelo uso alucinado de queimadas
incontroláveis, o que resulta em dissolução do ecossistema e aparecimento de grandes extensões
desertificadas.
Calcula-se que hoje, no Brasil, desaparecem cerca de cem espécies vegetais e animais, por dia, em
virtude dessas práticas devastadoras.
Os ecossistemas são desequilibrados pela erosão advinda do desnudamento da terra; pelo uso de
agrotóxicos , fungicidas, herbicidas e inseticidas; pelo cansaço do solo oriundo de métodos de
fertilização impróprios e pela quebra das cadeias alimentares.
Letra D: A análise sobre as mudanças tecnológicas do setor mineral da Amazônia pretende,
inicialmente, destacar quais os fatores da mudança tecnológica que têm influído diretamente na
indústria mineral. Também, procura mostrar o estado atual do desenvolvimento tecnológico da indústria
em nível internacional (o estado da arte) e busca explicitar de que maneira as mudanças e,
especificamente, as inovações tecnológicas condicionaram, significativamente, o desempenho das
empresas de mineração da região amazônica.Mineração industrial: ferro, manganês, cassiteria, cobre,
bauxuta, etc – Degradação da paisagem; poluição, e assoreamento dos curso da água; esterilização de
grandes áreas e impactos sócio-econômicos.
Desde já agradeço. Aguardo resposta do recurso

Recurso Improcedente: Impacto da
extração de petróleo e gás natural
no Estado do Amazonas. A extração
de Petróleo e gás natural é realizada
desde 1996, pela Petrobrás, na
província petrolífera de Urucu, no
Estado do Amazonas. Os impactos
diretos apontados como os mais
graves são dois: o desmatamento
resultante da abertura de clareiras
aonde se perfuram os poços e o
manejo dos fluidos de perfuração e
dos resíduos sólidos retirados dos
poços. Nasáreas de perfuração, o
movimento de maquinaria pesada
compactada o solo, o que tornará o
depositados temporariamente em
diques juntamente com os resíduos
sólidos retirados da área de
perfuração. Quando cheios, esses
deques são "desaguados", isto é, o
fluido que não evaporou é drenado e
so sólidos são enterrados no próprio
local. Essa prática de manejo de
fluidos e resíduos sólidos não é a
ideal por dificultar um futuro
reflorestamento da área, já que os
resíduos que contém elementos
químicos. Além disso, esses
componentes químicos poderiam vir
a atingir o lençol freático. No
momento a Petrobrás. Estuda outras
possibilidades mais apropriadas de
manejo de fluidos. Como outros
projetos de grandes escala, as
operações em Urucu implicaram na
construção de obras de
infra-estrutura (construção de
mini-refinaria, heliponto, estradas de
acesso, base de apoio, polidutos
para escoamento etc.). Até o
momento calcula-se que dos
514.500 há de área concedida,
aproximadamente 500 hectares
(0,01%) foram desmatados tanto
para a construção de obras de
infra-estrutura como para a
exploração propriamente dita. Os
maiores impactos sobre o
ecossistema Floresta Amazônica
são: Garimpo de ouro&ndash;
Assoreamento, erosão e poluição de
cursos d&rsquo;água; problemas
sociais; degradação da paisagem e
da vida aquática, contaminação por
mercúrio com conseqüências sobre
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a pesca e a população. Mineração
industrial: ferro, manganês,
cassiteria, cobre, bauxuta,
etc&ndash; Degradação da
paisagem; poluição, e assoreamento
dos curso da água; esterilização de
grandes áreas e impactos
sócio-econômicos. Grandes projetos
agropecuários&ndash; Incêndios;
destruição da fauna e da flora;
erosão, assoreamento e
contaminação dos cursos
d&rsquo;água por agrotóxicos;
destruição de reservas extrativistas.
Grandes usinas
hidroelétricas&ndash; Impacto
Cultural e sócio-econômico (povos
indígenas) e sobre a fauna e a flora;
inundação de áreas florestais,
agrícolas, vilas, etc. Indústrias de
ferro gusa&ndash; Demanda de
carvão vegetal da floresta nativa
&ndash; desmatamento; exportação
de energia a baixo valor e alto custo
ambiental; poluição das águas, ar e
solo. Pólos industriais e/ou grandes
Indústrias&ndash; Poluição do ar,
água e solo; geração de resíduos
tóxicos; conflitos com o meio urbano.
Construção da rodovia
Transamazônica&ndash; Destruição
das culturas indígenas; propagação
do garimpo e de doenças
endêmicas; grandes projetos
agropecuários; explosão
demográfica. Caça e pesca
predatórias&ndash; Extinção de
mamíferos aquáticos; diminuição de
populações de quelônios, peixes e
animais de valor
econômico-ecológico. Indústrias de
alumínio&ndash; Poluição
atmosférica e marinha; impactos
indiretos pela enorme demanda de
energia elétrica. Crescimento
populacional&ndash; Problemas
sociais graves; ocupação
desordenada e vertiginosa do solo
(migração interna) com sérias
conseqüências sobre os recursos
naturais. Portanto dentre as
alternativas a que menor causa
impacto sobre o ecossistema é a
letra &ldquo;B&rdquo;. Fonte:
http://www.amazonialegal.com.br/tex
tos/impacto_amb.htm
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DANIELLE REGINA TEBALDI
RODRIGUES

6630

947

ESPECÍFICA

23

DEFERIDO

Sobre a questão 23: Que pede a alternativa incorreta: A letra B encontra-se correta, como esta no
gabarito oficial.
A letra A também encontra-se correta pois fala-se parte do mesmo texto esplanado na letra B. Portanto
a letra A e Letra B são as respostas pedidas na questão 23.
Venho pedir para considerar a letra A.
Desde já agradeço. Aguardo a resposta do recurso.

questão 23

DJHEIMESON BOJARSKI DA
SILVA

4850

957

ESPECÍFICA

23

DEFERIDO

Observações: A referente questão fala sobre as diretrizes do sus referente à suas ações e serviços
públicos de saúde. Pede ainda para marcar a alternativa que NÃO faz partes dessas diretrizes.
Pois bem, a constituição federal de 1988 diz através do artigo 198:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III - participação da comunidade.
Então supõe-se que todas as alternativas estão corretas, visto que na opção B (item incorreta pelo
gabarito preliminar) não está incorreta, apenas o relator uniu o item I e II do art. 198 sem nenhum erro
dos itens citados como podem conferir pelas referências. Para se tornar incorreta, algum item/palavra
deveria estar incorreto e/ou incoerente à Lei, o que não é o caso dessa questão.
Por fim, peço a anulação desta questão, conferindo pontuação a todos.
Referência:https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10653794/artigo-198-da-constituicao-federal-de-1988

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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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Peço a ANULAÇÃO da questão pois a letra (B) e a letra (C) estão corretas segundo a lei que
regulamenta O controle social LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 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.
Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas:
I - a Conferência de Saúde; e
II - o Conselho de Saúde.
PEÇO ANULAÇÃO DA SEGUINTE QUESTÃO:
29)O controle Social, que tem papel fundamental para efetiva implementação e fortalecimento do
Sistema Único de Saúde, é correto afirmar:
DJHEIMESON BOJARSKI DA
SILVA

4850

958

ESPECÍFICA

29

DEFERIDO

A) O controle social deve se restringir a limitações geográficas dos municípios e estados.
-->B) Os municípios e os estados devem proporcionar o acesso ás informações relativas ao orçamento
e à sua execução, compatibilizando-as com as leis, pois se entende que tais informações fortalecem o
exercício das responsabilidades do controle social.
-->C) O controle social foi implementado pelas Leis 8080/90 e 8.142/90 que regula a participação da
comunidade no SUS, instituindo os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde.
D) Os conselhos têm papel duplo: prospectivo e de fiscalização da execução, funcionando de forma
apenas burocrática.
Referências Bibliográficas.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Brasil. Ministério da Saúde. Para entender o controle social na saúde. Conselho Nacional de Saúde. –
Brasília, 2013. pg33
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Disponivel em . Acesso em 24 de outubro
de 2017.

DJHEIMESON BOJARSKI DA
SILVA

4850

959

ESPECÍFICA

37

DEFERIDO

Peço anulação da questão por dois erros graves, o primeiro a formulação da pergunta, deixando o
candidato sem saber de qual dos episódios depressivos a banca estaria se referindo. Segundo o
CID10 (classificação internacional de doenças e problemas relacionado á saúde) tem a possibilidade de
três episódios depressivos.
O segundo erro grave o enunciado pede para relacionar as letras e descobrir quais características são
de episódios depressivos, pois bem na questão a letra K, X, Y, W, Z estão corretas, no enunciado pede
episódios depressivos e não especificou qual episódio depressivo tendo os seguintes episódios
segundo o CID10 (classificação internacional de doenças e problemas relacionado á saúde).
F320 - Episódio depressivo leve
F321 - Episódio depressivo moderado
F322 - Episódio depressivo grave
O gabarito preliminar considerou que as letras K e Y estariam incorretas, mas, no episódio depressivo á
energia é diminuída ou fatigabilidade aumentada, perda de interesse ou prazer por atividades que
normalmente são agradáveis como pode ser confirmadas pelas referência.
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500003&script=sci_arttext&tlng=pt
https://psicologado.com/psicopatologia/transtornos-psiquicos/depressao

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA
QUESTÃO: Recurso assiste ao
recorrente, visto que por erros de
digitação, as alternativas não
apresentam resposta correta,
portanto, a questão deverá ser
anulada.
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RECURSOS
A Banca Examinadora considerou a questão C como sendo a verdadeira, com o que não se pode
concordar, pois se aplicarmos a regra do mal/mau e bem/bom, iremos perceber que todas as
alternativas ficam incoerentes, sendo todas incorretas. Diante dessas considerações, requer-se que se
promova a anulação da questão.
Qual a diferença entre mal e mau?
Duas palavras de mesmo som e significados muito semelhantes. Uma delas é um adjetivo. A outra
pode ser uma porção de coisas. Entenda, abaixo, os momentos adequados de usar mal e mau:
Mal
Pode ser um advérbio e significa “irregularmente”, “erradamente”, “de forma inconveniente ou
desagradável”, “pouco”, o contrário de bem.
Exemplos:
A seleção brasileira jogou mal, por isso sofreu derrota fragorosa diante da Alemanha.
ELZENIRA NUNES DE ARAUJO

5930

994

PORTUGUÊS

10

DEFERIDO
Como não se preparou, era evidente que iria mal na prova.
Um sujeito mal-intencionado abordou o velhinho na saída do banco.

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA
QUESTÃO: Recurso assiste ao
recorrente, visto que por erros de
digitação, as alternativas não
apresentam resposta correta,
portanto, a questão deverá ser
anulada.

Mau
É um adjetivo e significa “ruim”, “de má índole”, “de má qualidade”. Opõe-se a bom, e apresenta a forma
feminina “má”, diferente de “mal”, que não tem forma feminina.
Exemplos:
Trata-se de um mau elemento, pois distorce as verdades.
É uma pessoa que vive sempre de mau humor.
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/5070/qual-a-diferenca-entre-mal-e-mau

A Banca Examinadora considerou a questão C como sendo a que “não é correto afirmar” sobre a
economia de Mato Grosso, mas o erro encontrado na questão “...absolver (inocentar) mão de obra...”
em vez de “...absorver (adquirir) mão de obra...”, acarretou prejuízo à compreensão do enunciado,
induzindo o candidato a escolher o gabarito errado. Diante dessas considerações, requer-se que se
promova a anulação da questão.

ELZENIRA NUNES DE ARAUJO

5930

995

CONHECIMENTOS GERAIS

15

DEFERIDO

Absorver e absolver
Os verbos absorver e absolver existem na língua portuguesa e estão corretos. São palavras parônimas:
são escritas de forma parecida e são pronunciadas de forma parecida, mas seus significados são
diferentes, devendo ser usadas em situações diferentes.
Absorver é principalmente sinônimo de sorver, assimilar, consumir e açambarcar: absorver água,
absorver umidade, absorver nutrientes, absorver a atenção, absorver informações,...
Absolver é principalmente sinônimo de inocentar, desculpar, redimir e isentar: absolver o culpado,
absolver do crime, absolver da culpa, absolver os pecados, absolver da obrigação,...

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Fonte: https://duvidas.dicio.com.br/absorver-e-absolver/
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RECURSOS

GABRIELA CONCHE FERREIRA

1110

1001

CONHECIMENTOS GERAIS

11

INDEFERIDO

O transporte terrestre via Br 163 é sim uma estratégia de transporte do MT e nao a hidrovia
Madeira-Amazonas, a resposta correta seria letra C.

RECURSO IMPROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato"EXCETO", sobre a
estratégia de transporte competitivo
no Estado de Mato Grosso. O
transporte terrestre no acaba por
elevar o preço dos produtos,
tornando o país menos competitivo
no cenário internacional.O
Centro-Oeste do Brasil se destaca
como um pólo produtor de soja. Pela
crise fiscal do Estado, a partir dos
anos 80, a malha rodoviária
brasileira perde investimentos
públicos para sua ampliação,
conservação e restauração,
refletindo na competitividade
internacional da oleaginosa dos
cerrados. Isso porque o principal
modal utilizado para o escoamento
da produção do grão aos portos das
regiões Sul e Sudeste é o rodoviário,
com destaque para as rodovias BR
163 e 364. Por conta da
inadequação desse modal às
características do produto e às
longas distâncias percorridas, aliada
ao estado precário de conservação
da malha rodoviária do País, 25% da
receita de vendas da produção de
soja está comprometida com os
custos internos de transportes.
Neste trabalho, apontam-se
perspectivas e possíveis soluções à
reversão desse cenário, via
concessões rodoviárias e Parcerias
Público-Privadas (PPP). Analisa-se o
uso de diferentes modais para o
escoamento da soja do
Centro-Oeste, e conclui-se que os
hidroviários e ferroviários são os
mais eficientes, em razão da
eficiência energética e da maior
produtividade à movimentação de
cargas de densidade mais elevadas
por distâncias maiores - o que
conferiria custos menores de
circulação.
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RECURSOS

GABRIELA CONCHE FERREIRA

GABRIELA CONCHE FERREIRA

1110

1110

1002

1003

CONHECIMENTOS GERAIS

CONHECIMENTOS GERAIS

13

15

DEFERIDO

DEFERIDO

Não são todas as cidades brasileiras que não possuem sistema de esgoto, na questão dizia: "as
cidades brasileiras ainda nao possuem sistema de esgoto", não marquei essa pois sei que a maioria
tem sim sistema de esgoto e nao concordei com nenhuma das alternativas. A falta de chuva por um
longo periodo em algumas regiões do país provoca a falta de água.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

O estado procurou sim novas atividades econômicas após a exploração mineral, o que fez com que
pessoas de outras regioes viessem para o mato grosso foi o incentivo da politica de colonização e nao
o esgotamento de terras de agricultura no Centro-Sul.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar 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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GABRIELA CONCHE FERREIRA

1110

1004

CONHECIMENTOS GERAIS

17

DEFERIDO

O fluxo migratório se deu devido a politica de colonização colocada em prática pelo governo.

RECURSO PROCEDENTE:Até a
década de 1970, o processo de
migração interna no território
brasileiro tinha como principais
destinos a região Sul e,
especialmente, a região Sudeste,
pelo fato delas fornecerem maiores
oportunidades de emprego, em
razão do processo de
industrialização desenvolvido nas
décadas anteriores.Porém, após a
década de 1970, com a saturação no
mercado de trabalho da região
Sudeste, houve uma diversidade nos
fluxos migratórios no território
brasileiro.A expansão da fronteira
agrícola e maiores investimentos em
infraestrutura proporcionou o
fortalecimento e ampliou ainda mais
os fluxos migratórios para a região
Centro-Oeste. Nas últimas décadas,
a região sofreu uma série de
transformações com impactos
consideráveis na estrutura produtiva
e ocupacional. Os incentivos
governamentais na década de 1970
para a ocupação do Centro-Oeste
refletiram em significativos
movimentos migratórios e grandes
empreendimentos agropecuários na
região.Outro fator que intensificou a
migração para a região
Centro-Oeste foi a construção de
Brasília, que também foi uma forma
de política pública para a ocupação
da porção oeste do território
brasileiro. O fluxo para a formação
de Brasília começou, evidentemente,
com sua construção. Entre 1960 e
1970, a população do Distrito
Federal quase quadruplicou,
recebendo um fluxo migratório de
aproximadamente 30 mil pessoas
por ano.O Centro-Oeste brasileiro
recebe migrantes de todas as partes
do Brasil, com destaque para os
mineiros, maranhenses, baianos e
paulistas no estado de Goiás,
nordestinos, mineiros e paulistas no
Distrito Federal, sulistas em Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.Por
erro na formulação da questão e por
não conter mais uma alternativas,
que corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
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Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
Fonte:http://brasilescola.uol.com.br/b
rasil/populacao-centrooeste-compost
a-por-migrantes.htm
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GABRIELA CONCHE FERREIRA

GABRIELA CONCHE FERREIRA

JAKSON VAGNER AMORIM DE
OLIVEIRA

1110

1110

1040

1005

1006

930

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

CONHECIMENTOS GERAIS

39

29

16

INDEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

A CVS-5 é uma portaria do estado de São Paulo e nao de Mato Grosso, segundo a RDC 216 de 15 de
setembro de 2004 os produtos em embalagens originais devem ser recebidos em outro local para
serem armazenados e nao na área de pré-preparo dos alimentos.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que apesar da portaria ser do
estado de São Paulo, o
descongelamento de alimentos em
temperatura ambiente é proibido
pela ANVISA na RDC 216/2004,
sendo a única alternativa correta da
presente questão. A alternativa C
não está mencionando o
recebimento dos alimentos e sim
que embalagens originais e limpas
podem estar na área de pré-preparo.

A Lei n.º 8.142/90, resultado da luta pela democratização dos serviços de saúde, representou e
representa uma vitória significativa. A partir deste marco legal, foram criados os Conselhos e as
Conferências de Saúde como espaços vitais para o exercício do controle social do Sistema Único de
Saúde (SUS). Resposta certa letra C.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Solicito a correção da questão numero 16. Onde a resposta correta seria letra B-Blairo Maggi, em razao
de que ele foi eleito em 2002,com a vice-Iraci Moreira;
Re-eleito em 2006 com o vice-Silval Barbosa,onde Silval Barbosa que foi vice do governo Blairo de
01/01/2007 ao dia 31 de março,onde Silval Barbosa foi empossado governador do Estado do Mato
Grosso, com a desincompatibilização do então governador Blairo Maggi, que deixou o governo para
disputar o Senado. Candidato à reeleição, conseguiu sua vitória ainda em primeiro turno, vencendo a
Mauro Mendes (PSB) e Wilson Santos (PSDB).
nos sites do governo do estado entre outros, afirmam que o antecessor de Silval Barbosa é Blairo
Maggi(2007-2010)letra B, anulando a resposta do gabarito que seria Rogério Salles(2002-2003)

JANAINA FLORENTINO DOS
SANTOS

JANAINA FLORENTINO DOS
SANTOS

7820

7820

996

997

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS GERAIS

1

16

INDEFERIDO

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na divulgação do gabarito altera-se
para alternartiva "B", pois o
Governador que anteceu Silval da
Cunha Baborsa foi Blairo Borges
Maggi.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lis
ta_de_governadores_de_Mato_Gros
so.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que quem aponta que, desde o
Gabarito (A) minha resposta letra (c) efeitos da chuva não faz sentido a resposta boletim porque se trata início da semana, 1.225 casas foram
sobre o que causou e foi a chuva. Não o boletim
atingidas (...) é &ldquo;o
boletim&rdquo;. O motivo foi a
chuva, no entanto, quem aponta é o
boletim. Sendo assim, gabarito
correto e mantido.

Gabarito letra c minha resposta b porque pergunta quem foi o sucessor de Silva o Barbosa e foi Blairo
Maggi e no gabarito ta dizendo que foi Rogério Sales.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na divulgação do gabarito altera-se
para alternartiva "B", pois o
Governador que anteceu Silval da
Cunha Baborsa foi Blairo Borges
Maggi.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lis
ta_de_governadores_de_Mato_Gros
so.
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JANAINA FLORENTINO DOS
SANTOS

7820

998

INFORMATICA

25

DEFERIDO

Gabarito resposta d minha resposta c porque no teclado também não consegui mover então são duas
que não consegui mover nem teclado nem mouse pad

RECURSO PROCEDENTE:Por erro
na formulação da questão e por não
conter mais uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017, pois todas
alternativas estão corretas.[A]
TouchPad: Touchpad ou trackpad é
um componente utilizado em
diversos aparelhos eletrônicos e
vastamente difundido entre os
notebooks e ultrabooks produzidos
atualmente. Na verdade, é difícil
imaginar um computador portátil sem
uma área sensível ao toque que
realize as mesmas tarefas de um
mouse comum.[B] Touch Screen: A
tela sensível ao toque é um display
eletrônico visual que pode detectar a
presença e localização de um toque
dentro da área de exibição, por meio
de pressão.[C] Teclado: Na
computação, oteclado de
computadoré um dispositivo que
possui uma série de botões ou
teclas, e utilizado para inserir dados
no computador. É um tipo de
periféricode entrada utilizado pelo
usuáriopara a entrada manual no
sistemade dadose comandos.
Possui teclas representando letras,
números, símbolose outras funções,
baseado no modelo de teclado das
antigas máquinas de escrever. [D]
Mouse Pad: Ummousepad,tapete de
rato/mouseouesteirade rato/mouse,é
uma superfície para realçar o
movimento de um rato/mousedo
computador."Se do exame de
recursos resultar 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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QUESTÃO Nº 40- ESPECÍFICO ENFERMEIRO
PORTARIA Nº 1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009(A qual revoga a portaria 675 de 30 de Março de
2006) diz:
Art. 3º Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema
de saúde.
III - toda pessoa tem o direito de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados
sobre seu estado de saúde,
Parágrafo único: É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado,
acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia,
religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde,
de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe:
II -o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos
casos de risco à saúde pública.

JULIANA MARRA SEPULVEDA

6440

934

ESPECÍFICA

40

INDEFERIDO

Deve-se estabelecer uma relação ética entre o profissional e a pessoa infectada, em um acordo moral e
racional de confidencialidade, antes de se pensar na abertura da privacidade da pessoa, seja para os
contextos de equipe de saúde e/ou aos parceiros sexuais.
O fato de garantir a privacidade da pessoa pode ajudar a conquistar a confiança e a fortalecer o vínculo
com o profissional de saúde e o serviço, sem prejuízos na relação, ajudando a diminuir os sentimentos
de culpabilidade e vulnerabilidade, principalmente quando relacionados às doenças estigmatizadas,
como é o caso do HIV.
A questão em discussão se refere às DST como um geral, e não a uma específica(como por exemplo
seria o caso do HIV)
Na alternativa de nº II diz que em último caso, a confidencialidade pode ser quebrada, tendo esgotadas
todas as possibilidades.
Sabemos que a quebra desse sigilo pode ser feito em raríssimos casos, e os critérios devem ser
minuciosamente tratados com cuidado.
Levando sempre em consideração os dois lados- a privacidade do paciente e o risco de transmissão a
outras pessoas.
A Privacidade e a confidencialidade são direitos do usuário.
Peço a anulação da questão, pois o significado de " quebra de sigilo sobre uma DST(não especifica
qual. Levando em consideração que não é qualquer DST que oferece risco elevado para parceiro e
concepto a ponto de poder ser revelados sem o consentimento) ficou com o sentido muito amplo"
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Atenciosamente,
Juliana

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que os princípios de
comunicação da parceria sexual
seguem os protocolos do Manual
Protocolo clínico e diretrizes
terapêuticas para Atenção Integral
às pessoas com Infecções
Sexualmente Transmissíveis de
2015, que discorre da seguinte
maneira: Qualquer método utilizado
na comunicação das parcerias
sexuais deve-se basear nos
princípios de confidencialidade,
ausência de coerção, proteção
contra discriminação e legalidade da
ação. Confidencialidade: qualquer
informação sobre o caso-índice,
incluindo identidade, não deve ser
revelada à parceria sexual e
vice-versa. O profissional de saúde
explicará que a informação sobre um
paciente não pode ser dada a outro.
Há menor resistência em utilizar o
serviço de saúde quando as pessoas
percebem que é garantida a
confidencialidade. Ausência de
coerção: a comunicação às
parcerias sexuais pelo caso-índice
deve ser voluntária, e este deve
continuar tendo acesso aos serviços,
mesmo que não coopere com o
procedimento. Pode acontecer de o
caso-índice se recusar a fazer a
comunicação ou impedir o ato pelo
profissional de saúde; por isso, essa
decisão deve ser tomada após
orientação na consulta, de acordo
com princípios éticos. Se o
profissional perceber que o risco à
saúde da parceria e/ou outros (como
um concepto) é tão elevado que
seria antiético deixar de realizar a
comunicação, poderá fazê-lo, em
último caso, es- gotadas todas as
possibilidades. Proteção contra
discriminação: a comunicação às
parcerias sexuais deverá ser
realizada respei- tando os direitos
humanos e a dignidade dos
envolvidos, principalmente, naqueles
lugares em que o estigma e a
discriminação possam se seguir ao
diagnóstico, tratamento ou
notificação. É necessário lembrar
que a discriminação dentro do
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RECURSOS
próprio serviço de saúde é antiética
e profissionalmente ina- ceitável,
repercute negativamente na adesão
e compromete o trabalho de toda a
equipe. Discussões com todos os
profissionais são essenciais para
homogeneizar as ações.
Fonte:
http://webcache.googleusercontent.c
om/search?q=cache:WK4Q1WYiP7o
J:www.aids.gov.br/system/tdf/pub/20
15/57800/miolo_pcdt_ist_22_06_201
6_graf_pdf_11960.pdf%3Ffile%3D1
%26type%3Dnode%26id%3D57800
%26force%3D1+&cd=1&hl=pt-BR&ct
=clnk&gl=br
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Questão nº 13 de conhecimentos GERAIS que trata sobre o racionamento de água nas cidades do
país.
A resposta considerada como correta foi a alternativa “c” que diz : "As cidades brasileiras ainda não
possuem sistema de esgoto para evitar a poluição dos rios e lençóis subterrâneos."
A resposta considerada como correta, generaliza dizendo que “As cidades brasileiras ainda não
possuem sistema de esgoto” – É verdade, que essa é a realidade de MUITAS cidades, porém não de
TODAS como generalizou a questão. Muitas cidades possuem sistema de esgoto.

JULIANA MARRA SEPULVEDA

6440

936

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

A falta de sistema de esgoto, bem como por diversos outros motivos como por exemplo o crescimento
da população, efeito estufa, poluição, o uso não consciente (como por exemplo o não reaproveitamento
da água) entre diversos outros fatores contribuem para o racionamento da água doce.
Acredito que a opção de resposta que melhor representa o que se pede no enunciado seria a letra “D” –
As águas utilizadas, não são reaproveitadas (desperdício, uso inconsciente), levando em consideração
que a alternativa "c" generalizou ao dizer que "As cidades não possuem.. " (é como dizer - nenhuma
cidade possui. O que não é verdade)

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Solicito a reavaliação da questão citada acima.
Atenciosamente,
Juliana

JULIANA MARRA SEPULVEDA

6440

937

ESPECÍFICA

23

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
QUESTÃO Nº 23- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
organizado de acordo com as
Trata sobre as diretrizes do SUS, exceto:
seguintes diretrizes: I A alternativa da resposta que foi considerada foi a letra “B”
descentralização, com direção única
Porém a alternativa de número “B” nada mais é do que uma junção das alternativas “A” e “ C” que foram em cada esfera de governo; II consideradas como corretas.
atendimento integral, com prioridade
Sendo assim, nessa questão, todas as alternativas estariam corretas.
para as atividades preventivas, sem
Assinalei a letra D somente para o gabarito não ficar vazio.
prejuízo dos serviços assistenciais;
Porém as alternativas “A, B e C” são uma complemento da outra, o que diz em uma diz na outra.
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
Atenciosamente,
possa ser excetuada. Anula-se a
Juliana
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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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KAREN NEVES DE ASSIS

6150

960

ESPECÍFICA

29

DEFERIDO

Na questão nº29 é solicitado que: "MARQUE A ALTERNATIVA QUE APRESENTA A SEQUÊNCIA
CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO É:"
Porem a questão não apresenta qualquer sequência, impossibilitando assim, que o candidato responda
a mesma.
Diante dessa problemática veio solicitar através desse recurso a anulação da questão 29 referente ao
conhecimento específico para Enfermeiro.

A referida questao apresenta erro de ortografia quanto a palavra "absolver".palavra parônia .Este
exemplo é muito bom, pois considera os dois verbos em seus verdadeiros sentidos: absorveu
(consumiu) e absolveu (perdoou).Veja alguns exemplos:

KATIA SILVANA GOMES
FERNANDES

4730

921

CONHECIMENTOS GERAIS

15

DEFERIDO

a) Vocês absorvem todas as minhas energias crianças!
b) O júri absolveu o réu da suspeita de crime!
c) Este pano é ótimo, absorve tudo!
d) Decidimos absolver-nos do que desejamos para nós mesmos!
Curiosidade: É do verbo absorver que vem o nome “absorvente”, o protetor íntimo que a mulher usa no
período menstrual.
Por Sabrina Vilarinho
Graduada em Letras
Equipe Brasil Escola.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar 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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a referida questao : Assinale a alternativa q melhor emprega o uso do "mau" e do "mal".Quanto da
resposta assinalada como correta questiono com respaldo nessa informaçao :

KATIA SILVANA GOMES
FERNANDES

4730

925

PORTUGUÊS

10

DEFERIDO

Quando usar mal e mau?
É possível distinguir o uso de mal e mau através do uso dos seus antônimos bem e bom.
Escreve-se "passei mau" ou "passei mal"?
Estabeleça uma relação com as formas contrárias. O certo seria "passei bom" ou "passei bem"?
Sendo "bom professor" a forma certa, também "mau professor" será o correto.
Exemplos com bem e mal
bem-humorado e mal-humorado;
bem-intencionado e mal-intencionado;
mandou bem e mandou mal;
dirige bem e dirige mal;
agiu bem e agiu mal;
bem-estar e mal-estar;
bem feito e mal feito;
...
Exemplos com bom e mau
bom humor e mau humor;
bom aluno e mau aluno;
cheiro bom e cheiro mau;
bom exemplo e mau exemplo;
lobo bom e lobo mau;
bons elementos e maus elementos;
bom sinal e mau sinal;
...
Diferença entre bem e mal e entre bom e mau
Bem e mal são usados principalmente como advérbios, modificando um verbo ou como substantivos
comuns: o bem e o mal.
Frases com bem ou mal:
Você acha que ele se saiu bem ou mal?
Aquele símbolo representa o bem ou o mal?
Você canta bem ou mal?
Bom e mau são adjetivos, modificando um substantivo.
Frases com bom ou mau:
Esse feijão está bom ou mau?
O livro é bom ou mau?
Você acha este cheiro bom ou mau?
Palavras relacionadas: bem, mal, bom, mau.

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA
QUESTÃO: Recurso assiste ao
recorrente, visto que por erros de
digitação, as alternativas não
apresentam resposta correta,
portanto, a questão deverá ser
anulada.

https://duvidas.dicio.com.br/bem-e-mal-ou-bom-e-mau/
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MAISE CRISTINA DA SILVA

MAISE CRISTINA DA SILVA

190

190

965

966

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

24

23

INDEFERIDO

DEFERIDO

Conforme a Lei 8080/90 Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;II - a formulação
de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto
no § 1º do art. 2º desta lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Art. 6º Estão incluídas
ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
dessa forma todas as alternativas estão corretas pois todas fazem parte dos objetivos do SUS, devendo
ser anulada a questão.

RECURSO IMPROCEDENTE: A lei
Federal nº 8080/1990, dispõe: "Art.
5º São objetivos do Sistema Único
de Saúde SUS: I- a identificação e
divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da
saúde;II - a formulação de política de
saúde destinada a promover, nos
campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do
art. 2º desta lei;III - a assistência às
pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação
da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e
das atividades preventivas". Portanto
a alternativa correta é a letra "D",
conforme divulgado no Gabarito.
Mantém-se o Gabarito.

As afirmativas da questão não especificam o tipo de descentralização, havendo dessa forma mais de
uma resposta incorreta, pois a Lei 8080 no Art. 7º IX - descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera de governo, e uma vez não especificado da margem a dupla
interpretação, e as alternativa A e C são separação da frase da alternativa B logo, as três estão
incorretas, como o enunciado pedia para marcar a que não faz parte das diretrizes do SUS temos três
resposta a ser dada, portanto a questão deve ser anulada.

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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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MAISE CRISTINA DA SILVA

190

967

ESPECÍFICA

40

INDEFERIDO

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que os princípios de
comunicação da parceria sexual
seguem os protocolos do Manual
Protocolo clínico e diretrizes
terapêuticas para Atenção Integral
às pessoas com Infecções
Sexualmente Transmissíveis de
2015, que discorre da seguinte
maneira: Qualquer método utilizado
na comunicação das parcerias
sexuais deve-se basear nos
princípios de confidencialidade,
ausência de coerção, proteção
contra discriminação e legalidade da
ação. Confidencialidade: qualquer
informação sobre o caso-índice,
incluindo identidade, não deve ser
revelada à parceria sexual e
vice-versa. O profissional de saúde
explicará que a informação sobre um
paciente não pode ser dada a outro.
Há menor resistência em utilizar o
serviço de saúde quando as pessoas
percebem que é garantida a
confidencialidade. Ausência de
coerção: a comunicação às
parcerias sexuais pelo caso-índice
deve ser voluntária, e este deve
continuar tendo acesso aos serviços,
conforme a Embriologia, ramo da ciência que estuda o desenvolvimento pré natal de embriões e fetos,
mesmo que não coopere com o
o significado das palavras concepto e feto são bem distintos. Concepto refere-se ao embrião e seus
procedimento. Pode acontecer de o
anexos ou membranas associadas. O concepto inclui todas as estruturas embrionárias e extra
caso-índice se recusar a fazer a
embrionárias que se desenvolvem a partir do zigoto. Portanto inclui o embrião, a parte embrionária da
comunicação ou impedir o ato pelo
placenta e suas membranas associadas, âmnio, saco coriônico e saco vitelino. Já o feto refere-se ao
profissional de saúde; por isso, essa
período pós embrionário(oitava semana), quando se inicia o desenvolvimento do embrião que passa a
decisão deve ser tomada após
ser chamado de feto. Durante o período fetal( da nona semana até o nascimento) ocorrem a
orientação na consulta, de acordo
diferenciação e o crescimento dos tecidos e órgãos. Na questão a palavra feto foi trocada pela concepto
com princípios éticos. Se o
na afirmativa II, o que a torna incorreta, logo a resposta correta conforme o manual de controle das
profissional perceber que o risco à
doenças sexualmente transmissíveis apenas as afirmativas I e III estão corretas, portanto a resposta
saúde da parceria e/ou outros (como
deverá ser alterada da alternativa D para B onde constam apenas I e III estão corretas.
um concepto) é tão elevado que
seria antiético deixar de realizar a
comunicação, poderá fazê-lo, em
último caso, es- gotadas todas as
possibilidades. Proteção contra
discriminação: a comunicação às
parcerias sexuais deverá ser
realizada respei- tando os direitos
humanos e a dignidade dos
envolvidos, principalmente, naqueles
lugares em que o estigma e a
discriminação possam se seguir ao
diagnóstico, tratamento ou
notificação. É necessário lembrar
que a discriminação dentro do
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RECURSOS
próprio serviço de saúde é antiética
e profissionalmente ina- ceitável,
repercute negativamente na adesão
e compromete o trabalho de toda a
equipe. Discussões com todos os
profissionais são essenciais para
homogeneizar as ações.
Fonte:
http://webcache.googleusercontent.c
om/search?q=cache:WK4Q1WYiP7o
J:www.aids.gov.br/system/tdf/pub/20
15/57800/miolo_pcdt_ist_22_06_201
6_graf_pdf_11960.pdf%3Ffile%3D1
%26type%3Dnode%26id%3D57800
%26force%3D1+&cd=1&hl=pt-BR&ct
=clnk&gl=br
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MAISE CRISTINA DA SILVA

MAISE CRISTINA DA SILVA

190

190

968

982

ESPECÍFICA

CONHECIMENTOS GERAIS

32

13

INDEFERIDO

DEFERIDO

A questão ao descrever "É o enchimento persistente das veias jugulares quando se adota a posição
semi-sentada (45°) ou sentada" constitui plágio uma vez que não há referencia devida da onde foi
retirada a frase, embora a questão esteja correta deverá ser anulada.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que é o enchimento persistente
das veias jugulares quando se adota
a posição semi- sentada (45 °) ou
sentada é o achado semiológico
denominado turgência jugular.
Questões jurídicas com relação as
fontes bibliográficas são questões
abordadas pela banca realizadora e
não pelos candidatos que devem
apenas conhecer os conteúdos
abordados e responde-los. Todas as
questões tem base em artigos
científicos e são disponibilizadas as
fontes a banca realizadora do
concurso.
Fonte:
http://www.ebserh.gov.br/documents/
147715/0/Semiologia+cardiovascular
.pdf
/66d16bfe-12b5-4d50-9725-a9dba8f
0d7aa

conforme a Agencia Nacional de Águas (ANA) 45% da população ainda não têm acesso a serviço
adequado de esgoto. O dado consta no Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas, portanto
não pode afirmar que a ameaça de racionamento de água é pela falta de de sistema de esgoto, pois
quando coloca que as cidades brasileiras não possuem sistema de esgoto para evitar a poluição dos
rios e lençóis subterrâneos afirma-se que nenhum domicilio dispõe de rede de esgoto, logo a afirmativa
C esta incorreta devendo portanto a resposta ser alterada para a letra D.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar 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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Ilustríssima banca examinadora, a questão tem como tema as Diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS), tema este tratado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 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.
Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, que trouxe como
gabarito da questão na prova ROSA para o cargo de Enfermeiro, a alternativa “B” - Descentralização,
com direção única em cada esfera de governo e atendimento integral, sem prejuízo dos serviços
assistenciais. Requer a ponderação, haja vista que a questão pede que o candidato marque a
alternativa que NÃO é uma diretriz do SUS. De acordo com a CF/88 em seu artigo 198, todas as
alternativas listadas na questão supracitada, SÃO diretrizes do SUS, como segue:

NATHALIA FERNANDES

610

927

ESPECÍFICA

23

DEFERIDO

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III - Participação da comunidade.
Assim, venho por meio deste, requerer a avaliação do exposto acima, de modo a promover a
ANULAÇÃO da questão 23, pois a mesma não possui resposta correta, uma vez que pede como
correta o que NÃO é uma diretriz do SUS, dessa forma, torna-se indiscutível que a candidata será
prejudicada com a permanência de uma questão sem resposta correta.
REFERENCIAL TEÓRICO: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988,
disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

Página 55 de 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

NATHALIA FERNANDES

610

932

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

Venho por meio deste, solicitar a avaliação da questão 13, prova ROSA para o cargo de
ENFERMEIRO, que trata sobre o problema de racionamento de água que algumas cidades brasileiras
enfrentam, onde a mesma pede para marcar um dos motivos dessa ameaça de racionamento, no
gabarito, a banca assinala como correta a questão de letra C, mas a questão afirma DE MANEIRA
GENERALIZADA que as cidades brasileiras não possuem sistema de esgoto para evitar assim a
poluição dos rios e dos lençóis subterrâneos. Em pesquisa, posso afirmar que há tratamento de esgoto
no Brasil, este tratamento, porém, não chega a atingir 100% da população Brasileira, segue os dados
coletados no Portal Trata Brasil para conhecimento da banca:
Norte Apenas 16,42% do esgoto é tratado, e o índice de atendimento total é de 8,66%. A pior situação
entre todas as regiões.
Nordeste Apenas 32,11% do esgoto é tratado.
Sudeste 47,39% do esgoto é tratado. O índice de atendimento total de esgoto é de 77,23%.
Sul 41,43% do esgoto é tratado, e o índice de atendimento total é de 41,02%.
Centro-Oeste 50,22% do esgoto é tratado. A região com melhor desempenho, porém a média de
esgoto tratado não atinge nem a metade da população.
Em termos de volume, as capitais brasileiras lançaram 1,2 bilhão de m³ de esgotos na natureza em
2013.
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2015)
Fonte: Estudo Trata Brasil “Ranking do Saneamento – 2015”
As características geográficas de cada região e mudanças de vazão dos rios, que ocorrem devido às
variações climáticas ao longo do ano, acabam afetando a distribuição de água no território nacional.
Mesmo assim, o volume de recursos hídricos é suficiente para atender 57 vezes a demanda atual do
país. (fonte: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2010/11/recursos-hidricos acesso em:24/10/2017
as 11h23min)
Em virtude do exposto acima, não se pode afirmar de forma generalizada que as cidades brasileiras
não possuem sistema de esgoto, como exposto na alternativa C do gabarito, assinalada como sendo a
correta pela banca, solicito avaliação pela banca do que foi exposto, e peço alteração do gabarito para
a letra D, pois o não reaproveitamento das águas utilizadas (saneamento básico), acarreta poluição do
solo, e também fontes de água limpa, tornando-as impróprias para o consumo humano, através das
fontes consultadas, posso afirmar que a alternativa D responde melhor e sem dupla interpretação, que
o exposto na alternativa C.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativa, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

A questão pede a resposta incorreta, e o gabarito é dado como alternativa "D", contudo a alternativa "C"
refere-se ao Artigo 438 do decreto 9069/17 RIISPOA no qual sugere-se que o artigo traga as definições
de pescado. O artigo referido traz dentro do RIISPOA as definições de ROTULAGEM de POA, sendo
igualmente incorreta a alternativa "C". O artigo que traz as definições de pescado é o Art. 205 do
mesmo regulamento.
PAMELLA CRISTIE GIMENES
FALSONI

3070

999

ESPECÍFICA

39

DEFERIDO

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais uma alternativa
ERRADA, que corresponde ao
enunciado da questão, anula-se a
questão, aplicando o item8.11 do
"Art 438. Para fins deste Decreto, entende-se por rótulo ou rotulagem toda inscrição, legenda, imagem e Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
toda matéria descritiva ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo, do exame de recursos resultar
litografada ou colada sobre a embalagem ou contentores do produto de origem animal definado ao
anulação de item integrante de
comércio, com vistas à identificação."
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
"Art 205. Entende-se por pescado os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, os répteis, os
candidatos, independentemente de
equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana."
terem recorrido".

Página 56 de 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

gabarito C- ´´as cidades brasileiras nao possuem sistema de esgoto para evitar a poluiçao dos rios e
lençois subterraneos´´
PAULO RICARDO RAMOS
SALES OLIVEIRA

6480

977

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

segundo G1, ´´Já entre as cidades brasileiras sem PMSB, a maioria (55,9%) estava com os planos em
andamento, com previsão de conclusão até dezembro.´´
entao dizer que nao possui tratamento de esgoto, esta errado, pois generalizou dizendo que nenhum
municipio possui... Correto seria gabarito D

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

nao e correto afirmar:
gabarito C- Apos a exploracao mineral o estado procurou novas atividades economicas. Afirmativa e
verdadeira
Declinio da mineraçao, fez surgir novas atividades economicas no estado do mato grosso, como a
agricultura e a pecuaria.

PAULO RICARDO RAMOS
SALES OLIVEIRA

6480

979

CONHECIMENTOS GERAIS

15

DEFERIDO

´´Na segunda metade do século XVIII, a mineração entra em decadência com a paralisação das
descobertas. Por serem de aluvião o ouro e diamantes descobertos eram facilmente extraídos, o que
levou a uma exploração constante, fazendo com que as jazidas se esgotassem rapidamente. Esse
esgotamento deve-se fundamentalmente ao desconhecimento técnico dos mineradores, já que
enquanto a extração foi feita apenas nos veios (leitos dos rios), nos tabuleiros (margens) e nas
grupiaras (encostas mais profundas) a técnica, apesar de rudimentar, foi suficiente para o sucesso do
empreendimento. Numa quarta etapa porém, quando a extração atinge as rochas matrizes, formadas
por um minério extremamente duro (quartzo itabirito), as escavações não conseguem prosseguir,
iniciando o declínio da economia mineradora. Como as outras atividades eram subsidiárias ao ouro e ao
diamante, toda economia colonial entrou em declínio. Sendo assim, a primeira metade do século XIX
será representada pelo Renascimento Agrícola, fase economicamente transitória, marcada pela
diversificação rural´´

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

http://www.historianet.com.br

correto gabarito D
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gabarito B - errado

PAULO RICARDO RAMOS
SALES OLIVEIRA

6480

980

CONHECIMENTOS GERAIS

17

DEFERIDO

´´A política de colonização foi retomada no regime militar com objetivo estratégico de integrar a
Amazônia e o
Centro-Oeste a outras regiões do país baseada na ideologia de segurança e desenvolvimento nacional.
O
Estatuto da Terra (LEI no. 4505/64) legitimou ações de regularização pelo governo federal nos Estados,
que
se desenvolveram articuladas aos diversos programas de desenvolvimento regional (PIN, Proterra,
Poloamazônia, Polocentro, Polonoroeste) implantados nas áreas que compõe a Amazônia Legal.
(Moreno e
Higa, 2005) ´´
Msc. Josiani Aparecida da Cunha Galvão
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Campus de Barra do Bugres, Mato Grosso, Brasil
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14123/DACUNHAGALVAO_Josiani.pdf?sequence=1

correto: gabarito D

RECURSO PROCEDENTE:Até a
década de 1970, o processo de
migração interna no território
brasileiro tinha como principais
destinos a região Sul e,
especialmente, a região Sudeste,
pelo fato delas fornecerem maiores
oportunidades de emprego, em
razão do processo de
industrialização desenvolvido nas
décadas anteriores.Porém, após a
década de 1970, com a saturação no
mercado de trabalho da região
Sudeste, houve uma diversidade nos
fluxos migratórios no território
brasileiro.A expansão da fronteira
agrícola e maiores investimentos em
infraestrutura proporcionou o
fortalecimento e ampliou ainda mais
os fluxos migratórios para a região
Centro-Oeste. Nas últimas décadas,
a região sofreu uma série de
transformações com impactos
consideráveis na estrutura produtiva
e ocupacional. Os incentivos
governamentais na década de 1970
para a ocupação do Centro-Oeste
refletiram em significativos
movimentos migratórios e grandes
empreendimentos agropecuários na
região.Outro fator que intensificou a
migração para a região
Centro-Oeste foi a construção de
Brasília, que também foi uma forma
de política pública para a ocupação
da porção oeste do território
brasileiro. O fluxo para a formação
de Brasília começou, evidentemente,
com sua construção. Entre 1960 e
1970, a população do Distrito
Federal quase quadruplicou,
recebendo um fluxo migratório de
aproximadamente 30 mil pessoas
por ano.O Centro-Oeste brasileiro
recebe migrantes de todas as partes
do Brasil, com destaque para os
mineiros, maranhenses, baianos e
paulistas no estado de Goiás,
nordestinos, mineiros e paulistas no
Distrito Federal, sulistas em Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.Por
erro na formulação da questão e por
não conter mais uma alternativas,
que corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
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Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
Fonte:http://brasilescola.uol.com.br/b
rasil/populacao-centrooeste-compost
a-por-migrantes.htm
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RECURSOS

PAULO RICARDO RAMOS
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RECURSOS
SALES OLIVEIRA
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RECURSOS
6480
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RECURSOS
981
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CONHECIMENTOS GERAIS
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19
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RECURSOS
INDEFERIDO

a questao fala sobre o que nao e correto afirmar sobre o ecossistema da floresta amazonica.
gabarito B - errado
A cidade de Coari - AM, interior do estado tem o projeto Urucu, exploraçao de gas e petroleo.
´´O texto em questão constitui-se em um esforço analítico a respeito das mudanças ocasionadas pela
mundialização do capital, que têm se traduzido em profundas transformações no contexto técnico
organizacional
com conseqüências sócio-econômicas de diversas naturezas, alterando
significativamente as configurações societárias. Trata-se aqui da situação vivenciada pelos moradores
da cidade de Coari, localizada no interior do estado do Amazonas, submetidos a processos globais ou
externos a partir da presença de um novo ator empresarial em seu território - a empresa Petrobrás com
o Projeto Urucu, de exploração de petróleo e gás natural -, constituindo-se em um foco de mudanças
desde o ano de 1996.´´
ISSN 15169111
PAPERS DO NAEA Nº 253
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RECURSOS
A CIDADE DE COARI/AM E OS REFLEXOS DA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL PELA PETROBRÁS

Cláudia Soler
http://www.naea.ufpa.br/naea/novosite/index.php?action=Publicacao.arquivo&id=39
correto: gabarito C ; referente a amazonia legal

Recurso Improcedente: Impacto da
extração de petróleo e gás natural
no Estado do Amazonas. A extração
de Petróleo e gás natural é realizada
desde 1996, pela Petrobrás, na
província petrolífera de Urucu, no
Estado do Amazonas. Os impactos
diretos apontados como os mais
graves são dois: o desmatamento
resultante da abertura de clareiras
aonde se perfuram os poços e o
manejo dos fluidos de perfuração e
dos resíduos sólidos retirados dos
poços. Nasáreas de perfuração, o
movimento de maquinaria pesada
compactada o solo, o que tornará o
depositados temporariamente em
diques juntamente com os resíduos
sólidos retirados da área de
perfuração. Quando cheios, esses
deques são "desaguados", isto é, o
fluido que não evaporou é drenado e
so sólidos são enterrados no próprio
local. Essa prática de manejo de
fluidos e resíduos sólidos não é a
ideal por dificultar um futuro
reflorestamento da área, já que os
resíduos que contém elementos
químicos. Além disso, esses
componentes químicos poderiam vir
a atingir o lençol freático. No
momento a Petrobrás. Estuda outras
possibilidades mais apropriadas de
manejo de fluidos. Como outros
projetos de grandes escala, as
operações em Urucu implicaram na
construção de obras de
infra-estrutura (construção de
mini-refinaria, heliponto, estradas de
acesso, base de apoio, polidutos
para escoamento etc.). Até o
momento calcula-se que dos
514.500 há de área concedida,
aproximadamente 500 hectares
(0,01%) foram desmatados tanto
para a construção de obras de
infra-estrutura como para a
exploração propriamente dita. Os
maiores impactos sobre o
ecossistema Floresta Amazônica
são: Garimpo de ouro&ndash;
Assoreamento, erosão e poluição de
cursos d&rsquo;água; problemas
sociais; degradação da paisagem e
da vida aquática, contaminação por
mercúrio com conseqüências sobre
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a pesca e a população. Mineração
industrial: ferro, manganês,
cassiteria, cobre, bauxuta,
etc&ndash; Degradação da
paisagem; poluição, e assoreamento
dos curso da água; esterilização de
grandes áreas e impactos
sócio-econômicos. Grandes projetos
agropecuários&ndash; Incêndios;
destruição da fauna e da flora;
erosão, assoreamento e
contaminação dos cursos
d&rsquo;água por agrotóxicos;
destruição de reservas extrativistas.
Grandes usinas
hidroelétricas&ndash; Impacto
Cultural e sócio-econômico (povos
indígenas) e sobre a fauna e a flora;
inundação de áreas florestais,
agrícolas, vilas, etc. Indústrias de
ferro gusa&ndash; Demanda de
carvão vegetal da floresta nativa
&ndash; desmatamento; exportação
de energia a baixo valor e alto custo
ambiental; poluição das águas, ar e
solo. Pólos industriais e/ou grandes
Indústrias&ndash; Poluição do ar,
água e solo; geração de resíduos
tóxicos; conflitos com o meio urbano.
Construção da rodovia
Transamazônica&ndash; Destruição
das culturas indígenas; propagação
do garimpo e de doenças
endêmicas; grandes projetos
agropecuários; explosão
demográfica. Caça e pesca
predatórias&ndash; Extinção de
mamíferos aquáticos; diminuição de
populações de quelônios, peixes e
animais de valor
econômico-ecológico. Indústrias de
alumínio&ndash; Poluição
atmosférica e marinha; impactos
indiretos pela enorme demanda de
energia elétrica. Crescimento
populacional&ndash; Problemas
sociais graves; ocupação
desordenada e vertiginosa do solo
(migração interna) com sérias
conseqüências sobre os recursos
naturais. Portanto dentre as
alternativas a que menor causa
impacto sobre o ecossistema é a
letra &ldquo;B&rdquo;. Fonte:
http://www.amazonialegal.com.br/tex
tos/impacto_amb.htm
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vigilância sanitária:
gabarito C
As 2 questoes estao corretas A e C
Pois a questao A, traz a definiçao de Vigilancia Sanitaria em sentido estrito.
PAULO RICARDO RAMOS
SALES OLIVEIRA

6480

984

ESPECÍFICA

25

INDEFERIDO

Lei 8.080 de 19/09/1990
XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
§ 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
A questao tem que ser anulada.

RAFAEL FERNANDES
DEMARCHI

4880

912

CONHECIMENTOS GERAIS

13

DEFERIDO

A questão traz em discussão os motivos para a ameaça de racionamento de água em algumas cidades
do Brasil, o que vem sendo uma crescente. Conforme gabarito a questão correta é a alternativa C,
porém verificou-se na literatura que o baixa ou não adesão ao reuso de água, ou seja, seu
reaproveitamento, também é um dos motivos que levam por consequência ao racionamento. Esta
informação está presente na referência abaixo:
PHILIPPI, C. T. Avaliação de um sistema de reuso de água: o caso de um parque temático. USP,
Faculdade de Saúde pública [Dissertação], São Paulo, 2006. Disponível em: <
file:///C:/Users/Dell/Downloads/MestradoCaioTucunduvaPhilippi.PDF>. Acesso em: 24 de Outubro de
2017.

RECURSO IMPROCEDENTE: O art.
6º§1º da Lei Federal nº 8080/1990,
dispõe:§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; eII - o controle da
prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente
com a saúde. Portanto a única
alternativa que corresponde ao
enunciado da questão é a letra "C",
conforme divulgado no gabarito.
Mantém-se o Gabarito divulgado.
RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar 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

RAFAEL FERNANDES
DEMARCHI

RAFAEL FERNANDES
DEMARCHI

RAFAEL FERNANDES
DEMARCHI

4880

4880

4880

913

914

915

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

23

29

37

DEFERIDO

DEFERIDO

INDEFERIDO

A questão aborda as diretrizes do Sistema Único de Saúde e apresenta como alternativa correta a letra
B, conforme gabarito. Porém a alternativa D também se encaixa, pois a participação da comunidade
trata-se de um PRINCÍPIO do SUS como pode ser observado no Capítulo II, ART. 7°, número VIII da
Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990.

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

A questão apresenta incoerências que comprometem a sua resolução. Após apresentadas às
alternativas lê-se o seguinte texto “Marque a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima
para baixo é:”. Por não ser exequível a resolução seguindo as informações da questão solicito anulação
da mesma.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

A questão trata sobre os sinais de risco relativamente moderados para lesão intracraniana. Segundo o
gabarito disponibilizado a alternativa correta seria a letra B, esta traz como sinais moderados para lesão
intracraniana a consciência deprimida e sinal focal, porém na literatura que segue o link abaixo, estes
estão entre os sinais de ALTO risco. A mesma informação pode ser observada no estudo de Gentile, et
al (2011). Por esta razão solicito anulação da questão.
http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1335007882protocolos_unidade_emergencia_parte_005.pdf
GENTILE, J. K. A.; et. al. Condutas no paciente com trauma crânioencefálico. Rev Bras Clin Med. São
Paulo, v. 9, n. 1, p. 74-82, 2011.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que a questão traz a alternativa
D como correta não B como
questiona a recursante. A questão
trata de sinais e sintomas
associados a lesão intracraniana e
não depressão.
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RAFAEL FERNANDES
DEMARCHI

4880

916

ESPECÍFICA

38

INDEFERIDO

A questão trata sobre as características de pacientes em choque hipovolêmico em estágio III,
destacando como alternativa correta a letra C, porém nesta alternativa o débito urinário definido é de 05
a 15 ml/h, sendo esta informação diferente das literaturas identificadas que trata sobre este tema. No
artigo de Felice, et a. (2011) o débito urinário fica entre 5 e 20 ml/h. Desta forma há claramente
divergência de valores que comprometeram na análise e resolução da questão, por esta razão solicito
anulação da mesma.
FELICE, C. D. Choque: diagnóstico e tratamento na emergência. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v.
55, n. 2, p. 179-196, 2011. Disponível em: <
http://www.amrigs.org.br/revista/55-02/021-PG_179-196_559_choque%20diagnostico....pdf>. Acesso
em: 24 de Outubro de 2017.

RENATE LANGHORST

ROSANA BOEING DE
CARVALHO

ROSANA BOEING DE
CARVALHO

60

1820

1820

928

917

918

ESPECÍFICA

CONHECIMENTOS GERAIS

CONHECIMENTOS GERAIS

29

12

16

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que Débito urinário de 5-15
ml/h está na margem definida de
Choque hipovolêmico estágio III, não
dando erro na interpretação, pois a
margem é até 20 ml/h, sendo assim
o valor indicado está dentro dos
índices para o estágio III não
comprometendo a questão.
Fonte:http://www.amrigs.org.br/revist
a/55-02/021-PG_179-196_559_choq
ue%20diagnostico....pdf

DEFERIDO

Questão apresenta erro, após as alternativas a um um texto onde diz: " marque a alternativa que
apresenta a sequência correta, de cima para baixo é:", sendo que não há opção de sequência na
questão, assim tendo confundido muitos participantes.
Venho requerer anulação da questão.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
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 exige que o candidato analise as afirmativas sobre o potencial econômico do estado de mato
grosso, sendo que, o gabarito, trouxe como assertiva correta a opção D. No entanto, tal alternativa não
merece ser acolhida como correta. Isso porque, conforme nota-se, a questão fora retirada do site
(http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-mato-grosso.ht
m#questao-3), cujo qual bem demonstra que o PIB de Mato Grosso só é superior ao do estado de Mato
Grosso do Sul. Vejamos a ordem decrescente do PIB da Região Centro Oeste: 1º Distrito Federal:
42,4%; 2º Goiás: 27,6%; 3º Mato Grosso: 18,1% e 4º Mato Grosso do Sul: 11,6%. Sendo assim, afirmar
que o estado de Mato Grosso apresenta o maior PIB da Região Centro Oeste está incorreto. Logo,
como a questão requer que seja assinalada a questão que traga um conteúdo que se refira ao potencial
econômico do Estado de Mato Grosso, fica completamente rechaçada a alternativa D. Doutro vértice, é
importante salientar que a alternativa C está completamente CORRETA, na medida em que o estado de
mato grosso se destaca no cenário econômico nacional por ser um grande produtor de soja, cereais e
algodão, além de possuir grande rebanho bovino. Tal assertiva, além de inquestionavelmente notória à
todos os habitantes do estado de Mato Grosso, encontra respaldo no site Oficial do Governo do Estado
de Mato Grosso (http://www.mt.gov.br/economia). Igualmente, as alternativas A e B estão corretas,
conforme verifica-se do site https://www.goconqr.com/p/2662605-historia-de-mato-grosso-quizzes.
Frente aos argumentos, pugna-se pela ANULAÇÃO da presente questão, a qual apresenta 03 (três)
alternativas possíveis para serem assinaladas. OBS: a questão, em momento algum, pede que seja
assinalada a alternativa incorreta, não podendo o candidato PRESUMIR o que a banca deseja que seja
assinalada.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão, por não
haver constar no enunciado se as
alterativas são corretas ou erradas,
anula-se a questão, aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso nº
001/2017. "Se do exame de recursos
resultar 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 requer que seja assinalada a assertiva que indica quem foi o Governador de Mato Grosso
que antecedeu o Governo de Silval Barbosa. O gabarito trouxe como assertiva correta a letra C. Ocorre
que, como cediço, Blairo Maggi foi governador do Estado de Mato Grosso do ano de 2003 ao ano de
2010, sendo que, após sua passagem pelo governo, foi sucedido por Silval Barbosa. Logo, a assertiva
correta a ser assinalada é a opção B. Acrescente-se que, Rogério Sales (nome constante na Letra C),
foi governado do Mato Grosso em uma gestão anterior à do Governo Blairo Maggi. Tais argumentos
possuem amparo no disposto pelo seguintes sites:
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/01/pedro-taques-toma-posse-como-o-52-governador-do-e
stado-de-mato-grosso.html ; https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_governadores_de_Mato_Grosso. Isso
posto requer que seja ALTERADO O GABARITO, devendo passar a contar como alternativa correta
para a questão a assertiva B.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na divulgação do gabarito altera-se
para alternartiva "B", pois o
Governador que anteceu Silval da
Cunha Baborsa foi Blairo Borges
Maggi.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lis
ta_de_governadores_de_Mato_Gros
so.

Página 71 de 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

ROSANA BOEING DE
CARVALHO

SAMANTHA MYRELLA
FERREIRA

1820

3150

919

990

ESPECÍFICA

PORTUGUÊS

29

10

DEFERIDO

A questão exige que sejam analisadas as assertivas relativas ao lançamento tributário, devendo o
candidato assinalar a opção INCORRETA. A alternativa “A” encontra-se correta, vez que encontra
respaldo legal no art. 142 do Código Tributário Nacional que assim dispõe: “Art. 142. Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”. Portanto, a alternativa A
encontra-se CORRETA e, portanto, não pode ser assinalada como resposta correta para a questão.
A alternativa B encontra-se, igualmente, CORRETA, haja vista que vêm expressamente descrita pelo
art. 144, §1º do Código Tributário Nacional, que assim preconiza: “art. 144. § 1º Aplica-se ao
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste
último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros”. Sendo assim, a assertiva,
por estar CORRETA, não pode ser assinalada pelo candidato.
A alternativa C, por seu turno, ESTA INCORRETA. Isso porque, conforme verifica-se do entoado pelo
art. 150, §4º do CTN (“Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.), o prazo para se a administração homologue (ou rejeite) o
lançamento feito pelo contribuinte é de 05 ANOS e não 10 como consta da alternativa. Assim sendo,
por a alternativa apresentar um conteúdo incorreto quanto ao lançamento tributário, ESTA DEVE SER
A ALTERNATIVA A SER ASSINALADA PELO CANDIDATO.
A alternativa D encontra-se CORRETA, eis que possui previsão no art. 150. Caput, do CTN, in verbis:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa”. Dessa forma, por apresentar texto legal correto, a
alternativa D também não poderia ser assinalada pelo candidato.
Portanto, considerando que a alternativa C é a única que apresenta conteúdo INCORRETO quanto ao
instituo do lançamento tributário, requer QUE SEJA ALTERADO O GABARITO PRELIMINAR, de modo
que passe a constar como alternativa correta para a questão a LETRA “C”.

RECURSO PROCEDENTE:
Altera-se o Gabarito para a
alternativa "C", tendo em vista que o
§4º do art. 150 do CTN, cita como o
prazo de 5 anos e não de dez para o
lançamento. "Se a lei não fixar prazo
a homologação, será ele de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem
que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação".

DEFERIDO

Mal pode ser advérbio, substantivo ou conjunção. Como advérbio, significa
"irregularmente", "erradamente", "de forma inconveniente ou desagradável".
Opõe-se a bem:
Era previsível que ele se comportaria mal. Era evidente que ele estava mal-intencionado
porque suas opiniões haviam repercutido mal na reunião anterior.
A seleção brasileira jogou mal mas conseguiu vencer a partida.
Mal, como substantivo, pode significar "doença", "moléstia"; em alguns casos, significa
"aquilo que é prejudicial ou nocivo".
A febre amarela é um mal de que já nos havíamos livrado e que, devido ao descaso,
voltou a atormentar as populações pobres. O mal é que não se toma nenhuma atitude
definitiva.
O substantivo mal também pode designar um conceito moral, ligado à idéia de maldade;
nesse sentido, a palavra também se opõe a bem:
Há uma frase de que a visão da realidade nos faz muitas vezes duvidar:
"O mal não compensa".
Quando conjunção, mal indica tempo:
Mal você chegou, ele saiu.
Mau é adjetivo. Significa "ruim", "de má índole", "de má qualidade". Opõe-se a bom e
apresenta a forma feminina má:
Trata-se de um mau administrador. Tem um coração mau.
Livro Gramatica da Língua Portuguesa. Autor: Pasquale Cipro Neto e Ulisses Infante

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA
QUESTÃO: Recurso assiste ao
recorrente, visto que por erros de
digitação, as alternativas não
apresentam resposta correta,
portanto, a questão deverá ser
anulada.
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a unica palavra que traria prejuízo para o sentido da frase "Desde então, 25 cidades gauchas
(caçaram)situação de emergência..."
qual motivo da resposta ser PROMULGARAM? pois nao muda o sentido da frase
SAVILE SANTOS DA SILVA

3410

943

PORTUGUÊS

5

INDEFERIDO
Promulgaram vem do verbo promulgar. O mesmo que: difundiram, disseminaram, divulgaram,
publicaram, publicitaram, transmitiram.
obrigada!

SAVILE SANTOS DA SILVA

3410

944

CONHECIMENTOS GERAIS

16

DEFERIDO

Boa tarde, tenho certeza que a resposta é letra B, BLAIRO MAGGI que foi o sucessor de Silval
Barbosa, e não Rogério Sales.
Por favor verificar esta questão, pois não esta batendo a resposta correta.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que que a substituição de
&ldquo;decretaram&rdquo; por
&ldquo;denunciaram&rdquo;,
&ldquo;caçaram&rdquo; e/ou
&ldquo;usaram&rdquo; prejudicaria o
sentido da frase. A pergunta se
refere a qual palavra NÃO traria
prejuízos para o sentido, portanto,
segundo o Dicionário Brasileiro da
Língua Portuguesa Michaelis, a
palavra decretar tem por significado:
Ordenar a publicação de decreto ou
lei sobre algo, tornando-o público
oficialmente; promulgar lei ou
decreto sobre algo. Portanto,
gabarito correto e mantido.
RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na divulgação do gabarito altera-se
para alternartiva "B", pois o
Governador que anteceu Silval da
Cunha Baborsa foi Blairo Borges
Maggi.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lis
ta_de_governadores_de_Mato_Gros
so.
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SAVILE SANTOS DA SILVA

3410

945

CONHECIMENTOS GERAIS

17

IMPROCEDENTE

Estado de Maracaju foi o nome dado à criação revolucionária de um estado federativo brasileiro que
existiu sem autorização da União de 10 de julho a 2 de outubro de 1932, durante as agitações da
Revolução Constitucionalista de 1932.
ou seja a pergunta esta errada, foi feita pergunta referente ao sul do mato grosso, sendo que a resposta
é a A , ESTADO DOE MATO GROSSO DO SUL.

SAVILE SANTOS DA SILVA

3410

949

ESPECÍFICA

40

INDEFERIDO

LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino,
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

portanto não tem alternativa que o MUNICÍPIO NÃO INCUMBIR-SE Á DE...
TODAS AS RESPOSTAS ESTÃO CORRETAS

RECURSO
IMPROCEDENTE:Tomando a
dianteira, na esperança do apoio de
outros Estados, como o Rio Grande
do Sul e Minas Gerais, São Paulo
deflagrou a 9 de julho o Movimento
Constitucionalista, que contou com a
adesão da maioria dos militares
sediados no sul de Mato Grosso,
bem como da maioria deseus líderes
civis.O General Bertoldo Klinger
comandava a Circunscrição Militar
de Mato Grosso e suas constantes
críticas ao Presidente Getúlio Vargas
culminaram na sua exoneração, mas
com a deflagração do movimento,
ele foi escolhido para assumir o
comando supremo das Forças
Constitucionalistas.O fato de existir
um movimento divisionista no sul do
Mato Grosso em relação ao governo
de Cuiabá juntamente com a
disposição dos líderes civis e
militares em apoiar o movimento
contra o governo provisório propiciou
que fosse instalado o Estado de
Maracajú, tendo como capital a
cidade de Campo Grande.
Fonte:http://www.ultimatrincheira.co
m.br/maracaju.htm. Mantém-se o
Gabarito divulgado.

RECURSO IMPROCEDENTE: No
enunciado da questão pede ao
candidato que indique qual
alternativa não estar de acordo com
o art. 11 da LDB: O gabarito
divulgado foi a letra "A, pois encontra
em desacordo com o incisco I,
poisdevem ser integrando-os às
políticas eplanos educacionais da
União e dos Estados. "I - organizar,
manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais dos seus
sistemas de ensino, integrando-os
às políticas e planos educacionais
da União e dos Estados". Mantém-se
o gabarito já divulgado.

AGUARDO A VERIFICAÇÃO DA QUESTÃO E DA RESPOSTA...
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SERGIO BORGES DE MELLO
JUNIOR

8730

986

PORTUGUÊS

10

DEFERIDO

QUESTÃO 10 - PORTUGUES
A questão requer que seja assinalada, pelo candidato, a questão que melhor emprega o uso do “mau e
do mal” diante das regras existentes na língua portuguesa.
Pois bem, o gabarito trouxe como correta a alternativa de letra C. No entanto, em análise das frases
dispostas, temos que nenhuma delas apresenta a grafia correta.
Isso porque, segundo se extrai do site
http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/portugues/diferenca-entre-mau-e-mal, a palavra MAU é
um adjetivo e como regra deve ser usado como contrário de bom. Enquanto que a palavra MAL pode
ser:
- advérbio de modo (Regra: é usado como contrário de bem.);
- substantivo (Regra: é usado com sentido de doença, tristeza, desgraça, tragédia.) e- conjunção
temporal (Regra: é usado com o sentido de quando).
Partindo desse pressuposto, verifica-se que na alternativa (A) a frase é composta por um advérbio de
modo, portanto, incorreta, uma vez que a expressão a ser utilizada deve ser “MAL” e não “mau”, como
trazido. A alternativa (B) de igual modo apresenta-se incorreta, haja vista que a frase indica um adjetivo,
logo, devendo ser escrita com a palavra “MAU”. A alternativa (C) traz um advérbio de modo ligado a um
adjetivo (Etimologia - origem da palavra mal-humorado: mal + humor/ado/. > vide
https://www.dicio.com.br/mal-humorado/ < . Logo, utilizando-se, ainda, a regra da substituição da
palavra por “BEM” ou “BOM”, temos que não seria correto dizer que alguém pode acordar “Bom
humorada”, mas sim “Bem humorada”, de modo que a palavra correta, na frase, seria
“MAL-HUMORADA”. Além do mais, a palavra encartada na alternativa não apresenta-se com o hífen,
que deve ser utilizado no caso em tela, conforme denota-se pelo acesso dos sites
https://portuguessemmisterio.com.br/2015/07/13/mau-ou-mal/;
http://www.comoescrevercerto.com.br/2014/06/mal-humorado-mal-humorado-mau-humorado.html;
https://portuguessemmisterio.com.br/2015/07/20/o-hifen-de-bem-e-de-mal/; bem como tantos outros.
Por último a alternativa(D) também incorreta, pressupõe um adjetivo, sendo devida a utilização da
palavra “MAU”.
Por todo o exposto, é primoroso destacar que a banca não apresentou qualquer opção passível de ser
assinalada, uma vez que todas apresentam erro de grafia, de modo que requer sua devida
ANULAÇÃO.

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA
QUESTÃO: Recurso assiste ao
recorrente, visto que por erros de
digitação, as alternativas não
apresentam resposta correta,
portanto, a questão deverá ser
anulada.
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SERGIO BORGES DE MELLO
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JUNIOR
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CONHECIMENTOS GERAIS
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INDEFERIDO

QUESTÃO 19 – CONHECIMENTOS GERAIS
A questão apresenta-se de forma inconsistente e incompleta, de modo que não é possível identificar o
que por ela se exige. Assim dispõe a questão:
19 - Sobre os impactos sobre o ecossistema Floresta Amazônicos, não é correto afirmar:
a)Garimpo de ouro
b)Exploração de gás e petróleo
c)Grandes projetos agropecuários
d)Mineração Industrial
Logo, pergunta-se: Qual relação se busca entre os termos avulsos dispostos nas alternativas com a
redação da questão?
Impossível se responder quando não há o questionamento expresso, até porque, não pode ser exigido
do candidato, a presunção do que a banca deseja que seja assinalado.
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A guisa de exemplo, e para conhecimento, trago a disposição do artigo 17 § 3º, inciso I, do projeto de lei Recurso Improcedente: Impacto da
nº 252/2003, em trâmite na Câmara dos Deputados, que no momento, aguarda Parecer do Relator na
extração de petróleo e gás natural
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), e traduz o caso em apreço:
no Estado do Amazonas. A extração
de Petróleo e gás natural é realizada
Art. 17. As provas serão elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a
desde 1996, pela Petrobrás, na
compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão
província petrolífera de Urucu, no
médio do candidato e considerado o nível de escolaridade e técnico dos cargos em disputa.
Estado do Amazonas. Os impactos
§ 3º Serão anuladas:
diretos apontados como os mais
I – as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia;
graves são dois: o desmatamento
resultante da abertura de clareiras
Pelo exposto, embora a disposição normativa colacionada não esteja em vigor, a ideia que dela se
aonde se perfuram os poços e o
extrai apresenta perfeitamente o ideal a ser seguido pelas bancas de concurso público quando da
manejo dos fluidos de perfuração e
elaboração das questões. Razão pela qual, pugno pela ANULAÇÃO da questão 19.
dos resíduos sólidos retirados dos
poços. Nasáreas de perfuração, o
movimento de maquinaria pesada
compactada o solo, o que tornará o
depositados temporariamente em
diques juntamente com os resíduos
sólidos retirados da área de
perfuração. Quando cheios, esses
deques são "desaguados", isto é, o
fluido que não evaporou é drenado e
so sólidos são enterrados no próprio
local. Essa prática de manejo de
fluidos e resíduos sólidos não é a
ideal por dificultar um futuro
reflorestamento da área, já que os
resíduos que contém elementos
químicos. Além disso, esses
componentes químicos poderiam vir
a atingir o lençol freático. No
momento a Petrobrás. Estuda outras
possibilidades mais apropriadas de
manejo de fluidos. Como outros
projetos de grandes escala, as
operações em Urucu implicaram na
construção de obras de
infra-estrutura (construção de
mini-refinaria, heliponto, estradas de
acesso, base de apoio, polidutos
para escoamento etc.). Até o
momento calcula-se que dos
514.500 há de área concedida,
aproximadamente 500 hectares
(0,01%) foram desmatados tanto
para a construção de obras de
infra-estrutura como para a
exploração propriamente dita. Os
maiores impactos sobre o
ecossistema Floresta Amazônica
são: Garimpo de ouro&ndash;
Assoreamento, erosão e poluição de
cursos d&rsquo;água; problemas
sociais; degradação da paisagem e
da vida aquática, contaminação por
mercúrio com conseqüências sobre
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a pesca e a população. Mineração
industrial: ferro, manganês,
cassiteria, cobre, bauxuta,
etc&ndash; Degradação da
paisagem; poluição, e assoreamento
dos curso da água; esterilização de
grandes áreas e impactos
sócio-econômicos. Grandes projetos
agropecuários&ndash; Incêndios;
destruição da fauna e da flora;
erosão, assoreamento e
contaminação dos cursos
d&rsquo;água por agrotóxicos;
destruição de reservas extrativistas.
Grandes usinas
hidroelétricas&ndash; Impacto
Cultural e sócio-econômico (povos
indígenas) e sobre a fauna e a flora;
inundação de áreas florestais,
agrícolas, vilas, etc. Indústrias de
ferro gusa&ndash; Demanda de
carvão vegetal da floresta nativa
&ndash; desmatamento; exportação
de energia a baixo valor e alto custo
ambiental; poluição das águas, ar e
solo. Pólos industriais e/ou grandes
Indústrias&ndash; Poluição do ar,
água e solo; geração de resíduos
tóxicos; conflitos com o meio urbano.
Construção da rodovia
Transamazônica&ndash; Destruição
das culturas indígenas; propagação
do garimpo e de doenças
endêmicas; grandes projetos
agropecuários; explosão
demográfica. Caça e pesca
predatórias&ndash; Extinção de
mamíferos aquáticos; diminuição de
populações de quelônios, peixes e
animais de valor
econômico-ecológico. Indústrias de
alumínio&ndash; Poluição
atmosférica e marinha; impactos
indiretos pela enorme demanda de
energia elétrica. Crescimento
populacional&ndash; Problemas
sociais graves; ocupação
desordenada e vertiginosa do solo
(migração interna) com sérias
conseqüências sobre os recursos
naturais. Portanto dentre as
alternativas a que menor causa
impacto sobre o ecossistema é a
letra &ldquo;B&rdquo;. Fonte:
http://www.amazonialegal.com.br/tex
tos/impacto_amb.htm
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SILVANA DRUZIANO RIBEIRO

SILVANA MAKUS SCHOLZ

SILVANA MAKUS SCHOLZ

470

680

680

1000

961

962

CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS GERAIS

16

7

12

DEFERIDO

INDEFERIDO

DEFERIDO

SILVAL BARBOSA FOI SUCESSOR DE BLAIRO MAGGI.PORTANTO, O GABARITO DEVE SER
CORRIGIDO.
OBRIGADA.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na divulgação do gabarito altera-se
para alternartiva "B", pois o
Governador que anteceu Silval da
Cunha Baborsa foi Blairo Borges
Maggi.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lis
ta_de_governadores_de_Mato_Gros
so.

Haviam 2 alternativas corretas, a B e a alternativa D.

RECURSO IMPROCEENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que embora nenhuma palavra
ou expressão esteja destacada, a
questão pergunta em qual alternativa
as palavras estão escritas
corretamente (grafadas). Vejamos:
Letra A não está grafada
corretamente, pois o correto seria:
Pegou o táxi porque estava
apressada. Letra B está grafada
corretamente, pois usa-se
&ldquo;por quê&rdquo; separado e
acentuado em finais de frases
interrogativas. Letra C não está
grafada corretamente, pois neste
caso o correto seria: Por que você
não foi ao cinema?Letra D não está
grafada corretamente, pois neste
caso o correto seria: Não sei o
porquê você se atrasou. Portanto, a
falta da expressão ou palavra
destacada não prejudica a
interpretação da questão. Logo,
questão correta e mantida.

Duas afirmativas corretas C e D, as duas estão corretas.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão, por não
haver constar no enunciado se as
alterativas são corretas ou erradas,
anula-se a questão, aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso nº
001/2017. "Se do exame de recursos
resultar 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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SILVANA MAKUS SCHOLZ

SILVANA MAKUS SCHOLZ

680

680

963

964

CONHECIMENTOS GERAIS

INFORMATICA

16

25

DEFERIDO

DEFERIDO

O sucessor de Silval Barbosa foi Blairo Maggi alternativa B por dois mandatos, e não Rogério Sales
como foi divulgado no gabarito

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na divulgação do gabarito altera-se
para alternartiva "B", pois o
Governador que anteceu Silval da
Cunha Baborsa foi Blairo Borges
Maggi.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lis
ta_de_governadores_de_Mato_Gros
so.

Haviam 2 alternativas corretas, alternativa C e D, pois se refere em mover a SETA ou PONTEIRO, com
o teclado não se move a seta.

RECURSO PROCEDENTE:Por erro
na formulação da questão e por não
conter mais uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017, pois todas
alternativas estão corretas.[A]
TouchPad: Touchpad ou trackpad é
um componente utilizado em
diversos aparelhos eletrônicos e
vastamente difundido entre os
notebooks e ultrabooks produzidos
atualmente. Na verdade, é difícil
imaginar um computador portátil sem
uma área sensível ao toque que
realize as mesmas tarefas de um
mouse comum.[B] Touch Screen: A
tela sensível ao toque é um display
eletrônico visual que pode detectar a
presença e localização de um toque
dentro da área de exibição, por meio
de pressão.[C] Teclado: Na
computação, oteclado de
computadoré um dispositivo que
possui uma série de botões ou
teclas, e utilizado para inserir dados
no computador. É um tipo de
periféricode entrada utilizado pelo
usuáriopara a entrada manual no
sistemade dadose comandos.
Possui teclas representando letras,
números, símbolose outras funções,
baseado no modelo de teclado das
antigas máquinas de escrever. [D]
Mouse Pad: Ummousepad,tapete de
rato/mouseouesteirade rato/mouse,é
uma superfície para realçar o
movimento de um rato/mousedo
computador."Se do exame de
recursos resultar 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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SIRLEIDI ALCANTARA E SILVA

TÁSSIA GABRIELLA
RODRIGUES EGUES

6020

600

985

955

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

1

10

INDEFERIDO

DEFERIDO

-

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que quem aponta que, desde o
início da semana, 1.225 casas foram
atingidas (...) é &ldquo;o
boletim&rdquo;. O motivo foi a
chuva, no entanto, quem aponta é o
boletim. Sendo assim, gabarito
correto e mantido.

Considerando a melhor doutrina gramatical de nossa língua pátria; considerando o enunciado da
questão; considerando a clareza necessária e indispensável em certames como o agora questionado,
não resta como correta nenhuma das alternativas apresentadas na referida questão.
Explico: De acordo com a regra gramatical: mau, com "u", é um adjetivo (usado como contrario de bom)
e mal, com "l", é
- advérbio de modo (usado como contrario de bem); ou
- substantivo (usado com sentido de doença, tristeza, desgraça, tragédia); ou
- conjunção temporal (usado com o sentido de quando).
Desta feita, nenhuma das alternativas se demonstra correta.
Demonstro como ficariam as questões se aplicadas as regras tangentes ao tema:
(A) Não fale bom de mim para meus amigos.
(B) Já estou cansado do seu bem humor.
(C) Quando acordo cedo fico bom humorada.
(D) Ele é um menino bem.
Sendo assim, embora tenha marcado a letra D e o gabarito preliminar nos informe como sendo correta
a letra C,usando o antônimo em todas as alternativas nenhuma apresenta-se com sentido. Portanto nos
demonstra que não ha alternativa alguma totalmente correta, não sendo razoável falarmos em
alternativa "mais próxima da correta" ou "mais correta", observando a ordem lógica, que deve ser
aplicada nos certames públicos, de que algo é correto ou então é incorreto. Considerando o que dispus
acima, visualizo a questão como equivocada e mal formulada. Diante do exposto, solicito revisão da
questão em tela, anulando-a.

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA
QUESTÃO: Recurso assiste ao
recorrente, visto que por erros de
digitação, as alternativas não
apresentam resposta correta,
portanto, a questão deverá ser
anulada.
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Peço a ANULAÇÃO da questão pois a letra (B) e a letra (C) estão corretas segundo a lei que
regulamenta O controle social LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 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.
Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas:
I - a Conferência de Saúde; e
II - o Conselho de Saúde.
PEÇO ANULAÇÃO DA SEGUINTE QUESTÃO:
29)O controle Social, que tem papel fundamental para efetiva implementação e fortalecimento do
Sistema Único de Saúde, é correto afirmar:

THAINE SALES DE BRITO

4860

933

ESPECÍFICA

29

DEFERIDO

A) O controle social deve se restringir a limitações geográficas dos municípios e estados.
-->B) Os municípios e os estados devem proporcionar o acesso ás informações relativas ao orçamento
e à sua execução, compatibilizando-as com as leis, pois se entende que tais informações fortalecem o
exercício das responsabilidades do controle social.
-->C) O controle social foi implementado pelas Leis 8080/90 e 8.142/90 que regula a participação da
comunidade no SUS, instituindo os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde.
D) Os conselhos têm papel duplo: prospectivo e de fiscalização da execução, funcionando de forma
apenas burocrática.

RECURSO PROCEDENTE:Anula-se
a questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Brasil. Ministério da Saúde. Para entender o controle social na saúde. Conselho Nacional de Saúde. –
Brasília, 2013. pg33
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Disponivel em . Acesso em 24 de outubro
de 2017.
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THAINE SALES DE BRITO

4860

956

ESPECÍFICA

23

DEFERIDO

A referente questão fala sobre as diretrizes do sus referente à suas ações e serviços públicos de saúde.
Pede ainda para marcar a alternativa que NÃO faz partes dessas diretrizes.
Pois bem, a constituição federal de 1988 diz através do artigo 198:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III - participação da comunidade.
Então supõe-se que todas as alternativas estão corretas, visto que na opção B (item incorreta pelo
gabarito preliminar) não está incorreta, apenas o relator uniu o item I e II do art. 198 sem nenhum erro
dos itens citados como podem conferir pelas referências. Para se tornar incorreta, algum item/palavra
deveria estar incorreto e/ou incoerente à Lei, o que não é o caso dessa questão.
Por fim, peço a anulação desta questão, conferindo pontuação a todos.
Referência:https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10653794/artigo-198-da-constituicao-federal-de-1988

A pergunta fala que a palavra ou expressão destacada aparece corretamente grafada....
WENDERSON MENDES DE
OLIVEIRA

1780

970

PORTUGUÊS

7

INDEFERIDO

Mas na verdade não tem nenhuma palavra destacada e nem grafada. ai não tem como saber qual
marcar..

RECURSO PROCEDENTE: O artigo
198 da Constituição Federal, dispõe:
&ldquo;Art. 198. As ações e serviços
públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único,
organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única
em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da
comunidade&rdquo;. Portanto não
existe nenhuma alternativa que
possa ser excetuada. Anula-se a
questão por erro de formulação,
aplicando o aplicando o item8.11 do
Edital de Concurso nº 001/2017. "Se
do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente
a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
RECURSO IMPROCEENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que embora nenhuma palavra
ou expressão esteja destacada, a
questão pergunta em qual alternativa
as palavras estão escritas
corretamente (grafadas). Vejamos:
Letra A não está grafada
corretamente, pois o correto seria:
Pegou o táxi porque estava
apressada. Letra B está grafada
corretamente, pois usa-se
&ldquo;por quê&rdquo; separado e
acentuado em finais de frases
interrogativas. Letra C não está
grafada corretamente, pois neste
caso o correto seria: Por que você
não foi ao cinema?Letra D não está
grafada corretamente, pois neste
caso o correto seria: Não sei o
porquê você se atrasou. Portanto, a
falta da expressão ou palavra
destacada não prejudica a
interpretação da questão. Logo,
questão correta e mantida.

Página 89 de 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

WENDERSON MENDES DE
OLIVEIRA

WENDERSON MENDES DE
OLIVEIRA

1780

1780

971

973

CONHECIMENTOS GERAIS

CONHECIMENTOS GERAIS

12

16

DEFERIDO

DEFERIDO

aqui se fala sobre o potencial de Mato Grosso. E o potencial de Mato Grosso destaca como grande
produtor de grão e cereais e é grande em produtor bovino.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão, por não
haver constar no enunciado se as
alterativas são corretas ou erradas,
anula-se a questão, aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso nº
001/2017. "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação
correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem
recorrido".

Segundo a pesquisa e aos conhecedores e todos os site a resposta certa seria a letra B) Blairo Maggi
não letra C) Rogério Sales. E Rogério Sales veio antes de Blairo Maggi.

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na divulgação do gabarito altera-se
para alternartiva "B", pois o
Governador que anteceu Silval da
Cunha Baborsa foi Blairo Borges
Maggi.
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lis
ta_de_governadores_de_Mato_Gros
so.
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WENDERSON MENDES DE
OLIVEIRA

1780

975

INFORMATICA

25

DEFERIDO

De acordo com que eu estudo e trabalho na area de informatica e com as pesquisa feita na internet...
A) Touch Pad = tem como se usar para mover o ponteiro do mause.
B) Touch Screen = é a tela dos aparelhos eletronicos.
C) Teclado = Tem teclas de funç~es que pode mover o ponteiro.
D)Mause Pad = Esse com certeza é ultilizado.
o unico que não é ultilizado para mover a seta ou ponteiro na area de trabalho é o (B)Touch Screen.

RECURSO PROCEDENTE:Por erro
na formulação da questão e por não
conter mais uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017, pois todas
alternativas estão corretas.[A]
TouchPad: Touchpad ou trackpad é
um componente utilizado em
diversos aparelhos eletrônicos e
vastamente difundido entre os
notebooks e ultrabooks produzidos
atualmente. Na verdade, é difícil
imaginar um computador portátil sem
uma área sensível ao toque que
realize as mesmas tarefas de um
mouse comum.[B] Touch Screen: A
tela sensível ao toque é um display
eletrônico visual que pode detectar a
presença e localização de um toque
dentro da área de exibição, por meio
de pressão.[C] Teclado: Na
computação, oteclado de
computadoré um dispositivo que
possui uma série de botões ou
teclas, e utilizado para inserir dados
no computador. É um tipo de
periféricode entrada utilizado pelo
usuáriopara a entrada manual no
sistemade dadose comandos.
Possui teclas representando letras,
números, símbolose outras funções,
baseado no modelo de teclado das
antigas máquinas de escrever. [D]
Mouse Pad: Ummousepad,tapete de
rato/mouseouesteirade rato/mouse,é
uma superfície para realçar o
movimento de um rato/mousedo
computador."Se do exame de
recursos resultar 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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YEDA CAMPOS FERNANDES

YEDA CAMPOS FERNANDES

YEDA CAMPOS FERNANDES

YEDA CAMPOS FERNANDES

1510

1510

1510

1510

969

972

974

976

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

CONHECIMENTOS GERAIS

3

7

10

15

A palavra "AMÁVEL" é uma paroxítona!também está de Acordo com a regra gramatical de acentuação
da palavra destacada o texto.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que seu raciocínio está correto,
no entanto, a palavra
&ldquo;amável&rdquo; entra na
regra de que acentuam-se as vogais
&ldquo;a&rdquo;, &ldquo;e&rdquo; e
&ldquo;o&rdquo; das sílabas tônicas
das palavras paroxítonas terminadas
em -l, -n, -r, -x e -ps. Portanto, na
falta da alternativa &ldquo;C&rdquo;
(que é a correta), a letra B estaria
certa. A letra &ldquo;C&rdquo;, por
sua vez, está correta, pois é uma
paroxítona terminada em ditongo
crescente, mesmo motivo pelo qual
a palavra &ldquo;horário&rdquo; é
acentuada. Portanto, gabarito
correto e mantido.

INDEFERIDO

O gabarito C está incorreto!está correta a letra A. O termo "QUE" empregado Na frase, exerce função
sintática de OBJETO DIRETO,E não de sujeito. Na frase o sujeito é JULIA.
veja os EX: O sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala.
O sujeito é facilmente identificado na oração através da utilização do método de perguntas, por
exemplo: O ajudante da loja correu muito com o veículo.
Logo, ao responder a pergunta “quem correu muito com o veículo?” identificará o sujeito da oração que,
nesse caso, é “o ajudante da loja”.https://www.todamateria.com.br/sujeito/

RECURSO IMPROCEDENTE:
Recurso não assiste ao recorrente,
visto que o termo &ldquo;que&rdquo;
empregado na frase exerce função
sintática de sujeito, pois está
substituindo &ldquo;Júlia&rdquo;.
Objeto direto é &ldquo;o
dicionário&rdquo;, enquanto o objeto
indireto é &ldquo;me&rdquo;.
Portanto, gabarito correto e mantido.

DEFERIDO

PEÇO QUE ANULE A QUESTÃO!POIS NA MESMA NENHUMA ALTERNATIVA EMPREGA MELHOR
O "MAU E MAL".
EX" Mau humor ou mal humor?
Para não cometer enganos, recomenda-se trocar o “mal” ou “mau” por seu oposto: bom (oposto de
“mau”) ou bem (oposto de “mal”). A expressão “bem humor” não existe em nosso idioma, portanto, “mal
humor” também não. Já “bem-humorado” e “mal-humorado” existem, enquanto “bom-humorado” e
“mau-humorado”, não. Exemplos: Aquele aluno está de mau humor / Aquele aluno está de bom humor
O professor está mal-humorado / O professor está bem-humorado. COMO NO EXEMPLO O
GABARITO C ESTÁ ERRADO.
https://novaescola.org.br/conteudo/5070/qual-a-diferenca-entre-mal-e-mau

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA
QUESTÃO: Recurso assiste ao
recorrente, visto que por erros de
digitação, as alternativas não
apresentam resposta correta,
portanto, a questão deverá ser
anulada.

De acordo com a história do Mato Grosso, o gabarito C está errado!
Após a exploração mineral o Estado procurou novas atividades econômicas. EX: A partir do início do
século XIX, a extração de ouro diminui bastante, dessa maneira, a economia começa um período de
decadência e a população daquele estado pára de crescer. Militares e civis dão início a um movimento
separatista, em 1892, contra o governo do então presidente Mal. Floriano Peixoto. O movimento
separatista é sufocado por intervenção do governo federal.
A economia do estado começa a melhorar com a implantação de estradas de ferro e telégrafos, época
em que começam a chegar seringueiros, pessoas que cultivaram erva-mate e criadores de gado.
http://www.mt.gov.br/historia

RECURSO PROCEDENTE: Por erro
na formulação da questão e por
conter mais de uma alternativas, que
corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".

INDEFERIDO

DEFERIDO
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PEÇO QUE ANULE A QUESTÃO, O GABARITO B ESTÁ ERRADO!ESTÁ CORRETA LETRA D. DE
ACORDO COM A HISTÓRIA DO MATO GROSSO.
A POLÍTICA DE COLONIZAÇÃO EM MATO GROSSO A PARTIR DE 1960

YEDA CAMPOS FERNANDES

1510

978

CONHECIMENTOS GERAIS

17

DEFERIDO

A política de colonização foi retomada no regime militar com objetivo estratégico de integrar a Amazônia
eo
Centro-Oeste a outras regiões do país baseada na ideologia de segurança e desenvolvimento nacional.
O Estatuto da Terra (LEI no. 4505/64) legitimou ações de regularização pelo governo federal nos
Estados, que se desenvolveram articuladas aos diversos programas de desenvolvimento regional (PIN,
Proterra,Poloamazônia, Polocentro, Polonoroeste) implantados nas áreas que compõe a Amazônia
Legal(MorenoeHiga,2005)
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14123/DACUNHAGALVAO_Josiani.pdf?sequence=1

RECURSO PROCEDENTE:Até a
década de 1970, o processo de
migração interna no território
brasileiro tinha como principais
destinos a região Sul e,
especialmente, a região Sudeste,
pelo fato delas fornecerem maiores
oportunidades de emprego, em
razão do processo de
industrialização desenvolvido nas
décadas anteriores.Porém, após a
década de 1970, com a saturação no
mercado de trabalho da região
Sudeste, houve uma diversidade nos
fluxos migratórios no território
brasileiro.A expansão da fronteira
agrícola e maiores investimentos em
infraestrutura proporcionou o
fortalecimento e ampliou ainda mais
os fluxos migratórios para a região
Centro-Oeste. Nas últimas décadas,
a região sofreu uma série de
transformações com impactos
consideráveis na estrutura produtiva
e ocupacional. Os incentivos
governamentais na década de 1970
para a ocupação do Centro-Oeste
refletiram em significativos
movimentos migratórios e grandes
empreendimentos agropecuários na
região.Outro fator que intensificou a
migração para a região
Centro-Oeste foi a construção de
Brasília, que também foi uma forma
de política pública para a ocupação
da porção oeste do território
brasileiro. O fluxo para a formação
de Brasília começou, evidentemente,
com sua construção. Entre 1960 e
1970, a população do Distrito
Federal quase quadruplicou,
recebendo um fluxo migratório de
aproximadamente 30 mil pessoas
por ano.O Centro-Oeste brasileiro
recebe migrantes de todas as partes
do Brasil, com destaque para os
mineiros, maranhenses, baianos e
paulistas no estado de Goiás,
nordestinos, mineiros e paulistas no
Distrito Federal, sulistas em Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.Por
erro na formulação da questão e por
não conter mais uma alternativas,
que corresponde ao enunciado da
questão, anula-se a questão,
aplicando o item8.11 do Edital de
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Concurso nº 001/2017. "Se do
exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de
terem recorrido".
Fonte:http://brasilescola.uol.com.br/b
rasil/populacao-centrooeste-compost
a-por-migrantes.htm
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PEÇO QUE ANALISE A QUESTÃO!POIS A MESMA NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A LEI 8.080/90.
Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
YEDA CAMPOS FERNANDES

1510

983

ESPECÍFICA

34

INDEFERIDO

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm

RECURSO IMPROCEDENTE: A lei
Federal nº 8080/1990, dispõe: "Art.
5º São objetivos do Sistema Único
de Saúde SUS: I- a identificação e
divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da
saúde;II - a formulação de política de
saúde destinada a promover, nos
campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do
art. 2º desta lei;III - a assistência às
pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação
da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e
das atividades preventivas". Portanto
a alternativa correta é a letra "D",
conforme divulgado no Gabarito.
Mantém-se o Gabarito.
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