PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO OFICIAL
RECURSO

1160

INSCRIÇÃO

5690

NOME

ALEX VICTOR OURIVES
NINCE

QUESTÃO

11

SITUAÇÃO

DEFERIDO

DEFERIMEN
TO

DEFERIDO

DISCIPLINA

ESPECÍFICA

DETALHES

RESPOSTA

Bom dia ,nesta questão tanto a alternativa b c d tem a mesma resposta. Peço que façam essa
verificacao , obrigado

DEFERIDO: Após análise da
argumentação do(a) recorrente, a
Banca de elaboração da questão
conclui que, é procedente os
argumentos dos recursos,
devendo ser anulada a questão.
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RECURSOS

1176

2970

ANA PAULA DE OLIVEIRA
LOPES

19

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

Art 2º, I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência
se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou
permissão.
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de
serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade
para seu desempenho, por sua conta e risco.
A prova para o cargo de auxiliar administrativo sendo ensino fundamental, deveria ser mais objetiva
citando também como dito na constituição: art 2 inciso IV ...que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco.
A palavra delega, segundo dicionário:
significa realizar uma transmissão, concessão de poderes, e concessão significa permissão e expressa
o ato ou efeito de conceder, outorgar ou entregar alguma coisa a alguém.
Entro com o recurso pois acredito que perguntas de concursos, mesmo que sejam processos seletivos
não podem ter duas respostas, como gera a dúvida na pergunta de questões específicas_número 19,
as respostas devem ser mais claras e objetivas.
Segue um site de estudo para concursos como exemplo:
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questao/772d75cd-b3

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que é
indiferente a citação, pois os
dados apresentados no
enunciado da questão já são
suficientes para que o candidato
que estudou o conteúdo
programático soubesse
responder com assertividade a
referida questão. A citação
tornaria a questão mais fácil,
porém esta Banca Examinadora
entende que para ocupar um
cargo em processo de seleção
público é necessário que o
candidato consiga por seus
meios resolver e interpretar a
resposta correta.Reafirmamos
ainda que, não baseamos de
forma nenhuma nossas questões
em sites de estudos para
concursos públicos, uma vez
essa atitude tornaria mais
simplória as respostas das
questões.Segue para verificação
do candidato e para que não
reste dúvidas quanto a resposta
correta da questão, o link e o
trecho da Lei em que a questão
foi baseada.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_
03/leis/L8987cons.htm
Art. 2o Para os fins do disposto
nesta Lei, considera-se:
I - poder concedente: a União, o
Estado, o Distrito Federal ou o
Município, em cuja competência
se encontre o serviço público,
precedido ou não da execução de
obra pública, objeto de
concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público:
a delegação de sua prestação,
feita pelo poder concedente,
mediante licitação, na
modalidade de concorrência, à
pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre
capacidade para seu
desempenho, por sua conta e
risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público
precedida da execução de obra
pública: a construção, total ou
parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento de
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RECURSOS
quaisquer obras de interesse
público, delegada pelo poder
concedente, mediante licitação,
na modalidade de concorrência, à
pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre
capacidade para a sua
realização, por sua conta e risco,
de forma que o investimento da
concessionária seja remunerado
e amortizado mediante a
exploração do serviço ou da obra
por prazo determinado;
IV - permissão de serviço público:
a delegação, a título precário,
mediante licitação, da prestação
de serviços públicos, feita pelo
poder concedente à pessoa física
ou jurídica que demonstre
capacidade para seu
desempenho, por sua conta e
risco.
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RECURSOS

1174

6630

ANDRÉIA CAMILA SILVA

11

DEFERIDO

DEFERIDO

ESPECÍFICA

questão apresentava três alternativas iguais, sendo assim a mesma deve ser anulada.

DEFERIDO: Após análise da
argumentação do(a) recorrente, a
Banca de elaboração da questão
conclui que, é procedente os
argumentos dos recursos,
devendo ser anulada a questão.
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1179
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10990
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RECURSOS
BRUNO BORGES DE SOZUA
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RECURSOS
11
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IMPROCEDENTE
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O
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ESPECÍFICA
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RECURSOS
Segundo o gabarito resposta correta seria letra D que diz que todos os itens estão corretos. Porém, o
ítem III, em sua redação, ao colocar entre parêntesis grau de urgência, o coloca como sinônimo de
classificação de anomalias. Entretanto, a redação correta, segundo norma do Ibape seria Grau de
Risco, que conforme previsto no ítem 4.4 da referida Norma, dispõe que grau de risco é Critério de
classificação das anomalias e falhas existente na edificação . Estando assim o ítem III ERRADO,
devendo portanto ser ANULDA a questão.

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é
&ldquo;D&rdquo;, uma vez que
Antônio Carlos da Fonseca
Bragança Pinheiro e Marcos
Crivelaro &ndash; Legislação
Aplicada à Construção Civil,
afirmam em sua página 23, item
1.3 &ndash; Inspeção Predial (IP)
que &ldquo;A
Inspec&#807;a&#771;o Predial
(IP) e&#769; uma atividade
te&#769;cnica de engenharia,
necessária para a determinação
da qualidade dos serviços de
engenharia em
edificac&#807;o&#771;es. Ela
pode ser realizada em fases
distintas, como na fase de
recebimento de obra, na fase de
edifi&#769;cio em garantia, ou
mesmo na fase de edifi&#769;cio
po&#769;s-garantia. A
inspec&#807;a&#771;o predial
e&#769; muito importante para o
consumidor e para a construtora,
e sua participac&#807;a&#771;o
vem crescendo continuamente
nas atividades de engenharia. No
ini&#769;cio das atividades
relativas a&#768;
inspec&#807;a&#771;o predial,
destacava-se o cara&#769;ter da
vistoria direcionada para a
manutenc&#807;a&#771;o
preventiva e corretiva. Agora,
com a evoluc&#807;a&#771;o
legal e conceitual, tambe&#769;m
e&#769; destacada a
visa&#771;o te&#769;cnica e
funcional da vistoria. As
atividades da
inspec&#807;a&#771;o predial
devem seguir a norma do Ibape
&ndash; Instituto Brasileiro de
Avaliac&#807;o&#771;es e
Peri&#769;cias e Engenharia,
que explicita a
inspec&#807;a&#771;o predial
como sendo a &ldquo;vistoria da
edificac&#807;a&#771;o para
avaliar suas
condic&#807;o&#771;es
te&#769;cnicas, funcionais e de
conservac&#807;a&#771;o,

Página 13 de 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
visando orientar a
manutenc&#807;a&#771;o&rdquo
;. Essa definic&#807;a&#771;o do
Ibape destaca a
caracteri&#769;stica da
avaliac&#807;a&#771;o
te&#769;cnica, pois ha&#769;
tambe&#769;m uma
ana&#769;lise de toda a
documentac&#807;a&#771;o,
ale&#769;m da vistoria,
combinando com a norma de
manutenc&#807;a&#771;o em
edificac&#807;o&#771;es da
Associac&#807;a&#771;o
Brasileira de Normas
Te&#769;cnicas (ABNT) &ndash;
NBR-5674/99 &ndash;
Manutenc&#807;a&#771;o de
edificac&#807;o&#771;es
&ndash; Procedimentos, que se
mante&#769;m nessa mesma
linha conceitual, definindo a
inspec&#807;a&#771;o como
avaliac&#807;a&#771;o da
situac&#807;a&#771;o da
edificac&#807;a&#771;o e de
suas partes constituintes,
realizadas para orientar as
atividades de
manutenc&#807;a&#771;o.&rdqu
o;. Ademais, tal referência
menciona que &ldquo;A norma
do Ibape apresenta em seus
to&#769;picos os procedimentos
pra&#769;ticos para a
realizac&#807;a&#771;o de uma
inspec&#807;a&#771;o predial,
avaliando o grau de risco para
cada situac&#807;a&#771;o
prevista, observando a
classificac&#807;a&#771;o de
anomalias (grau de
urge&#770;ncia) e a
conservac&#807;a&#771;o da
edificac&#807;a&#771;o,
priorizando a
recuperac&#807;a&#771;o dos
problemas construtivos mais
urgentes. A metodologia da
norma Ibape aplica-se no
desenvolvimento de itens como o
ni&#769;vel e tipo de
inspec&#807;a&#771;o; a
ana&#769;lise da
documentac&#807;a&#771;o; os
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dados dos usua&#769;rios, dos
responsa&#769;veis, dos
proprieta&#769;rios e do
si&#769;ndico da
edificac&#807;a&#771;o; a
inspec&#807;a&#771;o dos
to&#769;picos da listagem de
verificac&#807;o&#771;es; a
classificac&#807;a&#771;o e
ana&#769;lise com
relac&#807;a&#771;o ao grau de
urge&#770;ncia; a
demonstrac&#807;a&#771;o e
orientac&#807;a&#771;o
te&#769;cnica quanto a&#768;
ordem de prioridade; o
esta&#769;gio de
conservac&#807;a&#771;o e
recomendac&#807;o&#771;es; a
elaborac&#807;a&#771;o do
laudo.&rdquo;.Sendo assim, o
gabarito encontra-se correto e,
desta forma, será mantido.
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1181

1182

1159

10990

10990

7310

BRUNO BORGES DE SOZUA

BRUNO BORGES DE SOZUA

DAIANA PEREIRA DE BRITO

15

20

1

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

DEFERIDO

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

Segundo o gabarito, a resposta correta seria letra D a qual diz que todos os itens estão corretos.
Entretanto, o ítem I menciona que a Inspeção Predial de Recebimento de Obra ocorre entre o intervalo
de tempo situado entre o término da obra e fase de pós ocupação da edificação. Porém, diferente da
inspeção predial de Edifício em garantia, a Inspeção de recebimento de obra ocorre no momento da
entrega da obra, anterior a fase de pós ocupação. Sendo assim, está incorreto o gabarito da referida
questão, devendo a mesma se ANULDA.

INDEFERIDO:O candidato fez a
indicação da fonte, porém não foi
possível efetuar a consulta, com
os dados informados, pois não foi
anexado a obra indicada, o que
dificulta a análise do recurso,
conforme previsto no item8.6 do
Edital de Processo Seletivo. "O
recurso deverá ser individual, por
questão, com a indicação daquilo
em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de
artigos, de legislação, itens,
páginas de livros, nomes dos
autores etc., e ainda, a exposição
de motivos e argumentos com
fundamentações
circunstanciadas, conforme supra
referenciado".

ESPECÍFICA

A questão 20 pede a resposta incorreta, tendo no gabarito a resposta letra C. Porém, o ítem B está
incorreto, uma vez que menciona que o Licenciamento Ambiental Proporá a alternativa de traçado
menos impactante. Contudo, o Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o
órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras (Resolução CONAMA 237/97). Frise-se que Licencia, mas não Propõe.Por
meio dele, a administração pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades humanas
que interferem nas condições ambientais.A administração publica( responsável pela emissão da
licença) CONTROLA as atividades que interferem no meio ambienta, entretanto, não propõe traçados.
Logo, está incorreto o ítem B, devendo o gabarito ser reformulado, para resposta correta Letra B, ou até
mesmo ser ANULADA a referida questão.

DEFERIDO: Após análise da
argumentação do(a) recorrente, a
Banca de elaboração da questão
conclui que, é procedente os
argumentos dos recursos,
devendo ser anulada a questão.

-

INDEFERIDO:O candidato fez a
indicação da fonte, porém não foi
possível efetuar a consulta, com
os dados informados, pois não foi
anexado a obra indicada, o que
dificulta a análise do recurso,
conforme previsto no item8.6 do
Edital de Processo Seletivo. "O
recurso deverá ser individual, por
questão, com a indicação daquilo
em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de
artigos, de legislação, itens,
páginas de livros, nomes dos
autores etc., e ainda, a exposição
de motivos e argumentos com
fundamentações
circunstanciadas, conforme supra
referenciado".

PORTUGUÊS
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1167

1170

70

70

DEBORA FEDERICI SOARES
CAMPOS

DEBORA FEDERICI SOARES
CAMPOS

11

3

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

PORTUGUÊS

Solicito que esta questão seja nula, pois a letra B e C são respostas idênticas
Grata

DEFERIDO: Após análise da
argumentação do(a) recorrente, a
Banca de elaboração da questão
conclui que, é procedente os
argumentos dos recursos,
devendo ser anulada a questão.

atento ao fato de que no conteudo programatico dos cargos de nivel superior nao havia locucoes
conjuntivas, solicito que seja nula a questao

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é
&ldquo;A&rdquo;. Vale frisar que
todas as alternativas estão
corretas quanto ao uso do acento
grave indicador de crase, no
entanto, o enunciado da referida
questão solicita que assinale a
alternativa cujo acento grave
indicador de crase esteja
empregado por se tratar de uma
locução conjuntiva. Desse modo,
a alternativa que apresenta uma
locução conjuntiva é a alternativa
A). Segundo Rodrigo Bezerra
&ndash; Nova Gramática da
Língua Portuguesa para
Concursos: Recebe o acento
grave o &ldquo;a&rdquo; inicial
das locuções adverbiais (à noite,
à tarde, à beça, à revelia, à
deriva, à farta, à vista, à primeira
vista, à hora certa, à esquerda, à
direita, à toa, à espanhola, à
milanesa, à oriental, à ocidental,
às vezes, às escondidas, às
avessas, às claras, às pressas, à
vontade, às ocultas etc.),
prepositivas (à custa de, à força
de, à beira de, à espera de, à
vista de, à guisa de, à
semelhança de, à frente de, à
razão de, à cata de, à roda de, à
mercê de, à base de, à moda de,
à maneira de etc.) e conjuntivas
(À MEDIDA QUE, à proporção
que), formadas com palavras
femininas.
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1171

70

DEBORA FEDERICI SOARES
CAMPOS

3

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

PORTUGUÊS

a alternativa correta tambem nao se tata de uma locucao adverbial feminina e nao conjuntiva

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é
&ldquo;A&rdquo;. Vale frisar que
todas as alternativas estão
corretas quanto ao uso do acento
grave indicador de crase, no
entanto, o enunciado da referida
questão solicita que assinale a
alternativa cujo acento grave
indicador de crase esteja
empregado por se tratar de uma
locução conjuntiva. Desse modo,
a alternativa que apresenta uma
locução conjuntiva é a alternativa
A). Segundo Rodrigo Bezerra
&ndash; Nova Gramática da
Língua Portuguesa para
Concursos: Recebe o acento
grave o &ldquo;a&rdquo; inicial
das locuções adverbiais (à noite,
à tarde, à beça, à revelia, à
deriva, à farta, à vista, à primeira
vista, à hora certa, à esquerda, à
direita, à toa, à espanhola, à
milanesa, à oriental, à ocidental,
às vezes, às escondidas, às
avessas, às claras, às pressas, à
vontade, às ocultas etc.),
prepositivas (à custa de, à força
de, à beira de, à espera de, à
vista de, à guisa de, à
semelhança de, à frente de, à
razão de, à cata de, à roda de, à
mercê de, à base de, à moda de,
à maneira de etc.) e conjuntivas
(À MEDIDA QUE, à proporção
que), formadas com palavras
femininas.
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1172

70

DEBORA FEDERICI SOARES
CAMPOS

1

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

PORTUGUÊS

na alternativa B, tambem temos erro de concordancia.
Em sua viagem, passou (teria que ser passaram) muitas horas admirando as...
o verbo passou tem que ser no plural pois foram muitas horas
Solicito que seja nula a resposta

1175

70

DEBORA FEDERICI SOARES
CAMPOS

17

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

a alternativa B esta incorreta, pois a formação do ligamento temporomandibular inicia na capsula
articula,
e temos outros ligamentos como esfenomandibular e estilomandibular
ESPECÍFICA
ja a alternativa A ficou confusa, pois a atm fica entre a mandibula lodo direito e esquerdo , e osso
temporal esquerdo e direito também, ou seja dois ossos maxilares

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é
&ldquo;D&rdquo;. Segundo
Rodrigo Bezerra &ndash; Nova
Gramática da Língua Portuguesa
para Concursos, quando o
adjetivo estiver na função de
predicativo de um sujeito
composto, há duas possibilidades
de concordância: a) Se vier
posposto, o adjetivo concordará
obrigatoriamente no plural,
prevalecendo o masculino se os
gêneros dos substantivos forem
diferentes. Exemplo: Se os
prisioneiros e as sentinelas
fossem mais abertos ao diálogo,
os problemas do sistema prisional
diminuiriam.A alternativa B) está
correta, uma vez que quando um
único adjetivo, na função de
adjunto adnominal, refere-se a
mais de um substantivo, hão de
se observar duas vertentes para
a concordância: a) Se o adjetivo
vier anteposto, concordará
obrigatoriamente com o
substantivo mais próximo.
Exemplo: Em sua viagem, passou
muitas horas admirando as
magníficas montanhas e mares
do sul.Portanto, gabarito correto
e mantido.
INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
resposta correta é
&ldquo;A&rdquo;, pois, segundo
o artigo de revisão &ndash;
ANATOMIA DA CAVIDADE
BUCAL, a articulação
temporomandibular (ATM) é a
articulação entre os lados
esquerdo e direito da mandíbula
e os dois ossos temporais. Como
única articulação sinovial da
cabeça, possui todos os
elementos constituintes de uma
articulação dessa natureza, com
exceção de ligamentos
intracapsulares.
Fonte:
http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-ea
st-1.amazonaws.com/openaccess
/9788580391893/01.pdf
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de acordo com a questão, pede para assinalar a incorreta:
Segundo o DNIT ( departamento nacional de infraestrutura terrestre), define:

1184

7650

FAGNER ANTONIO CORTEZ
FRAGA

20

DEFERIDO

DEFERIDO

ESPECÍFICA

Licença prévia : é emitida pelo órgão ambiental após a análise do estudo ambiental elaborado para o
empreendimento como por exemplo, relatório de impacto ambiental, EIA/RIMA - e atesta a viabilidade
do empreendimento, na tecnologia e no local indicados.
Licença de operação : é emitida pelo órgão ambiental após a implantação do empreendimento com a
adequada implementação do plano básico ambiental.

DEFERIDO: Após análise da
argumentação do(a) recorrente, a
Banca de elaboração da questão
conclui que, é procedente os
argumentos dos recursos,
devendo ser anulada a questão.

Peço deferimento na anulação dessa questão porque essas duas alternativas (C e D) podem ser
consideradas incorretas e portanto ambas podem ser consideradas para o gabarito.

1166

3800

FRANCIELY MARINI LEMES
DO PRADO

15

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

Bom dia, na questão nº 15 sobre as vertentes dos dentes posteriores pede para assinalar a resposta
incorreta, sendo que todas as alternativas encontra-se corretas.
segundo dr. Daniel Moreira de Bulhões, com base nos autores: VIEIRA, CAROLI, GARÓFALO e
MATSON, em seu texto sobre as características dentais fica explícitos que todas as alternativas estão
corretas.
texto disponível para acesso: http://profissaodentista.com/2017/01/08/caracteristicas-dentais/

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
resposta correta é
&ldquo;C&rdquo;, pois, O ápice
da cúspide e não das vertentes,
em realidade é arredondado, e
sofre desgaste ao longo do
tempo em decorrência da própria
fisiologia mastigatória.
Fonte:
http://gnatus.com.br/2005/mars/d
ownloads/Escultura%20Dental.pd
f
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ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
1173
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
5150
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
GLEICY SOUZA DA SILVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
IMPROCEDENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
INDEFERID
O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
PORTUGUÊS

A questão 6 refere-se: "... Consolidaram a poesia de 30, Vaga música, romanceiro da inconfidência e
CÂNTICOS foram uma de suas obras. Trata-se da: Resposta: letra D"
As obras de Cecília Meireles são:
"
Relação de suas obras:

Espectro - 1919

Criança, meu amor - 1923

Nunca mais... - 1923

Poema dos Poemas -1923

Baladas para El-Rei - 1925

O Espírito Vitorioso - 1935

Viagem - 1939

Vaga Música - 1942

Poetas Novos de Portugal - 1944

Mar Absoluto - 1945

Rute e Alberto - 1945

Rui — Pequena História de uma Grande Vida - 1948
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Retrato Natural - 1949

Amor em Leonoreta - 1952

12 Noturnos de Holanda e o Aeronauta - 1952

Romanceiro da Inconfidência -1953

Poemas Escritos na Índia - 1953

Batuque - 1953

Pequeno Oratório de Santa Clara - 1955

Pistóia, Cemitério Militar Brasileiro - 1955

Panorama Folclórico de Açores -1955

Canções - 1956

Giroflê, Giroflá - 1956

Romance de Santa Cecília - 1957

A Rosa - 1957

Obra Poética -1958
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Metal Rosicler -1960

Solombra -1963

Ou Isto ou Aquilo -1964

Escolha o Seu Sonho - 1964"
https://m.suapesquisa.com/biografias/cecilia_meireles.htm

INDEFERIDO:O candidato fez a
indicação da fonte, porém não foi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
possível efetuar a consulta, com
os dados informados, pois não foi
anexado a obra indicada, o que
dificulta a análise do recurso,
conforme previsto no item8.6 do
Edital de Processo Seletivo. "O
recurso deverá ser individual, por
questão, com a indicação daquilo
em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de
artigos, de legislação, itens,
páginas de livros, nomes dos
autores etc., e ainda, a exposição
de motivos e argumentos com
fundamentações
circunstanciadas, conforme supra
referenciado".O recurso não
refere-se a questão indicada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

1178

680

INGRID KARLA CORRÊA

3

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

PORTUGUÊS

A questão encontra-se com duas alternativas corretas.
Alternativa "A" marcada como correta no gabarito e alternativa "C" apontada como errada, Confundindo
o candidato.
De acordo com os autores do livro "Falando Português: um tiquinho de língua", Melo Merenciano e
Merenciano (2017), na página 17 do livro é comprovado o emprego da crase na situação da alternativa
"C".
Pois a alternativa diz o seguinte: "O avião aterrará exatamente à uma hora e vinte minutos".
Sendo regra sempre ocorrer crase nas expressões usadas para marcar o número da hora em que se
deu um acontecimento.
Outra fonte que comprova esta situação é o livro "Ensino Médio - 2ª Série. Sistema Anglo de Ensino",
localizado na página 252 do mesmo.

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é
&ldquo;A&rdquo;. Vale frisar que
todas as alternativas estão
corretas quanto ao uso do acento
grave indicador de crase, no
entanto, o enunciado da referida
questão solicita que assinale a
alternativa cujo acento grave
indicador de crase esteja
empregado por se tratar de uma
locução conjuntiva. Desse modo,
a alternativa que apresenta uma
locução conjuntiva é a alternativa
A). Segundo Rodrigo Bezerra
&ndash; Nova Gramática da
Língua Portuguesa para
Concursos: Recebe o acento
grave o &ldquo;a&rdquo; inicial
das locuções adverbiais (à noite,
à tarde, à beça, à revelia, à
deriva, à farta, à vista, à primeira
vista, à hora certa, à esquerda, à
direita, à toa, à espanhola, à
milanesa, à oriental, à ocidental,
às vezes, às escondidas, às
avessas, às claras, às pressas, à
vontade, às ocultas etc.),
prepositivas (à custa de, à força
de, à beira de, à espera de, à
vista de, à guisa de, à
semelhança de, à frente de, à
razão de, à cata de, à roda de, à
mercê de, à base de, à moda de,
à maneira de etc.) e conjuntivas
(À MEDIDA QUE, à proporção
que), formadas com palavras
femininas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

1185

680

INGRID KARLA CORRÊA

18

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

A questão não está bem escrita, pois não fica claro sobre qual vigilância se trata o texto.
Pois quando discorrido "A vigilância e controle de fatores de riscos biológicos relacionados aos vetores
(Anopheles, Aedes aegypti, Culex, Flebótomos e Triatomíneos)", a palavra "relacionados" deixou os
vetores em segundo plano (sendo estes o foco do controle da Vigilância entomológica). Deixando
consequentemente em primeiro plano o início da frase "A vigilância e controle de fatores de riscos
biológicos", sendo que quem faz o controle de fatores de riscos é a vigilância epidemiológica.
E isso fica comprovado no "Guia de vigilância epidemiológica" do Ministério da Saúde na página 11 "o
conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer
momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações
de seus fatores condicionantes, com a finalidade de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as
medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças".
E também pela lei 8080, Capítulo 1 - dos objetivos e atribuições, art 6°, parágrafo 2° "Entende-se por
vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos".
Dessa forma fazendo controle de doenças e agravos da malária, febre amarela, dengue, entre outros,
através da notificação compulsória que é definida pela “portaria n° 1.943, de 18 de outubro de 2001".
Ainda diz no guia o seguinte:
"Para subsidiar esta atividade, deve tornar disponíveis informações atualizadas sobre a ocorrência
dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes, em uma área geográfica ou
população determinada".
Ou seja, a questão trata-se da vigilância epidemiológica. Citando os vetores apenas como algo que a
vigilância entomológica controla.
Obs:. Segue em anexo recortes das bibliografias, pois os textos na íntegra eram demasiadamente
grande.
BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / Fundação Nacional de
Saúde. 5. ed. Brasília : FUNASA, 2002.

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
resposta correta é
&ldquo;A&rdquo;, pois, Segundo
o Ministério da Saúde, A
vigilância de fatores de riscos
biológicos relacionados aos
vetores (Anopheles, Aedes
aegypti, Culex, Flebótomos e
Triatomíneos) transmissores de
doenças (Malária, Febre Amarela,
Dengue, Leishmanioses entre
outras) tem como finalidade o
mapeamento de áreas de risco
em determinados territórios
utilizando a vigilância
entomológica (características,
presença, índices de infestação,
avaliação da eficácia dos
métodos de controle).
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pu
blicacoes/manual_sinvas.pdf

BRASIL. Minitério da Saúde. Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, 1990.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.943, de 18 de outubro de 2001. Define a relação de
doenças de notificação compulsória para todo território nacional, 2001.
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RECURSOS

1189

680

INGRID KARLA CORRÊA

12

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

A questão a qual o gabarito diz ser correta traz informações errôneas, como diz ao longo da questão, é
dito os efeitos de colisões traseiras, tendo como objetivo apontar a alternativa incorreta. O gabarito
acusa a alternativa incorreta sendo a de letra “D: O movimento do impacto pode provocar lesão de
ligamentos e outras estruturas de suporte, em especial na região posterior do pescoço.”
A questão apontada como incorreta segundo o gabarito está em contradição com vários artigos a
respeito do assunto, pois diz totalmente o contrário da questão, mostrando que a colisão traseira é
capaz de produzir lesões de ligamentos e outras estruturas de suporte, de acordo com Lucas e Durão
(2016) “... a velocidade e a aceleração imposta pelo veículo no momento do impacto, provoca uma
hiperextensão do pescoço, capaz de produzir lesões ligamentares e discais. No passado, assentos sem
o encosto para a cabeça, permitiam a hiperextensão e provocavam fraturas do processo de odontoide,
que ainda hoje são observadas nos acidentes com estes veículos.”
Com isso a alternativa válida para a questão 12 seria a questão representada pela letra “C: Nesta
situação o tronco do ocupante é acelerado pelo banco e se o apoio de cabeça estiver incorretamente
posicionado abaixo da região occipital, a cabeça iniciará o seu movimento para frente após o tronco,
resultando em hiperextensão da coluna cervical.” Segundo o artigo Lesões por Golpe de Chicote: da
etiopatogénese à avaliação médico-legal. Há medida que o tórax progride anteriormente, as vertebras
cervicais mais inferiores acompanham esse movimento sofrendo extensão, contrariamente as mais
superiores que permanecem em flexão. Isto faz com que a coluna cervical perda sua lordose fisiológica
e adquira, transitoriamente, uma curvatura em S (50 a 75 milissegundos após o embate).
Posteriormente dá-se a extensão completa da coluna cervical. A base do crânio acompanha esse
movimento e a cabeça roda para trás (100 milissegundos após a colisão inicial).”
Por fim, como diz o enunciado da alternativa de letra “C” “...se o apoio de cabeça estiver incorretamente
posicionado abaixo da região occipital...” ou seja, região essa que está situada abaixo da abaixo da
nuca, não oferecendo apoio para a cabeça, resultando assim em um movimento inicial para trás,
podendo causar lesões ligamentares ou fraturas do processo de odontóide. Com tudo, conclui-se que a
alternativa correta da questão de número 12 seria a “C”.

DURÃO, C. H.; LUCAS, F. M. Interpretação das lesões ortopédicas dos ocupantes dos veículos na
reconstrução forense dos acidentes de viação. Rev Port Ortop Traum , v. 23, n. 4, p. 298-309, 2015.

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
resposta correta é
&ldquo;D&rdquo;, pois, Quanto
maior a diferença de velocidades
no momento do impacto, maior
será a quantidade de energia
disponível para provocar
aceleração e lesões. Nesta
situação o tronco do ocupante é
acelerado pelo banco e se o
apoio de cabeça estiver
incorretamente posicionado
abaixo da região occipital, a
cabeça iniciará o seu movimento
para a frente após o tronco,
resultando em hiperextensão da
coluna cervical. Este movimento
pode provocar lesão de
ligamentos e outras estruturas de
suporte, em especial na região
anterior do pescoço. Entendo que
anatomicamente, os ligamentos e
estruturas de suporte do pescoço
encontram-se na região anterior e
não posterior.
Fonte:
http://www.inem.pt/wp-content/upl
oads/2017/06/Emerg%C3%AAnci
as-Trauma.pdf
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RECURSOS

1190

680

INGRID KARLA CORRÊA

12

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

A questão a qual o gabarito diz ser correta traz informações errôneas, como diz ao longo da questão, é
dito os efeitos de colisões traseiras, tendo como objetivo apontar a alternativa incorreta. O gabarito
acusa a alternativa incorreta sendo a de letra “D: O movimento do impacto pode provocar lesão de
ligamentos e outras estruturas de suporte, em especial na região posterior do pescoço.”
A questão apontada como incorreta segundo o gabarito está em contradição com vários artigos a
respeito do assunto, pois diz totalmente o contrário da questão, mostrando que a colisão traseira é
capaz de produzir lesões de ligamentos e outras estruturas de suporte, de acordo com Lucas e Durão
(2016) “... a velocidade e a aceleração imposta pelo veículo no momento do impacto, provoca uma
hiperextensão do pescoço, capaz de produzir lesões ligamentares e discais. No passado, assentos sem
o encosto para a cabeça, permitiam a hiperextensão e provocavam fraturas do processo de odontoide,
que ainda hoje são observadas nos acidentes com estes veículos.”
Com isso a alternativa válida para a questão 12 seria a questão representada pela letra “C: Nesta
situação o tronco do ocupante é acelerado pelo banco e se o apoio de cabeça estiver incorretamente
posicionado abaixo da região occipital, a cabeça iniciará o seu movimento para frente após o tronco,
resultando em hiperextensão da coluna cervical.” Segundo o artigo Lesões por Golpe de Chicote: da
etiopatogénese à avaliação médico-legal. Há medida que o tórax progride anteriormente, as vertebras
cervicais mais inferiores acompanham esse movimento sofrendo extensão, contrariamente as mais
superiores que permanecem em flexão. Isto faz com que a coluna cervical perda sua lordose fisiológica
e adquira, transitoriamente, uma curvatura em S (50 a 75 milissegundos após o embate).
Posteriormente dá-se a extensão completa da coluna cervical. A base do crânio acompanha esse
movimento e a cabeça roda para trás (100 milissegundos após a colisão inicial).”
Por fim, como diz o enunciado da alternativa de letra “C” “...se o apoio de cabeça estiver incorretamente
posicionado abaixo da região occipital...” ou seja, região essa que está situada abaixo da abaixo da
nuca, não oferecendo apoio para a cabeça, resultando assim em um movimento inicial para trás,
podendo causar lesões ligamentares ou fraturas do processo de odontóide. Com tudo, conclui-se que a
alternativa correta da questão de número 12 seria a “C”.

DURÃO, C. H.; LUCAS, F. M. Interpretação das lesões ortopédicas dos ocupantes dos veículos na
reconstrução forense dos acidentes de viação. Rev Port Ortop Traum , v. 23, n. 4, p. 298-309, 2015.

1180

8680

KEYLY LEANDRO DA SILVA

16

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

São extraorçamentárias as receitas que não fazem parte do orçamento de modo que não serão
consideradas quando da fixação das despesas públicas.
https://marcelloleal.jusbrasil.com.br/artigos/121943060/receitas-publicas-orcamentarias-e-extraorcament
arias
Sendo assim, as receitas não previstas no orçamento, são extraordinárias.(opção D é verdadeira)

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao
recorrente, visto que a resposta
correta é &ldquo;D&rdquo;, pois,
Quanto maior a diferença de
velocidades no momento do
impacto, maior será a quantidade
de energia disponível para
provocar aceleração e lesões.
Nesta situação o tronco do
ocupante é acelerado pelo banco
e se o apoio de cabeça estiver
incorretamente posicionado
abaixo da região occipital, a
cabeça iniciará o seu movimento
para a frente após o tronco,
resultando em hiperextensão da
coluna cervical. Este movimento
pode provocar lesão de
ligamentos e outras estruturas de
suporte, em especial na região
anterior do pescoço. Entendo que
anatomicamente, os ligamentos e
estruturas de suporte do pescoço
encontram-se na região anterior e
não posterior.
Fonte:
http://www.inem.pt/wp-content/upl
oads/2017/06/Emerg%C3%AAnci
as-Trauma.pdf
INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o
candidato classifica corretamente
o que são Receitas Extra
orçamentárias, contudo não
justifica bibliograficamente em
seu recurso o porquê em seu
ponto de vista as &ldquo;receitas
não previstas no
orçamento&rdquo; são Extra
orçamentárias. Por este motivo o
gabarito mantém-se inalterado.
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RECURSOS

1186

1165

8680

790

KEYLY LEANDRO DA SILVA

LEONARDO SANTOS
QUEIROZ

5

4

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

INDEFERID
O

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

Pronomes indefinidos:São aqueles que se referem à 3ª pessoa gramatical de forma vaga, imprecisa.
na frase "Que saudade eu tenho da minha infância!" refere-se a 1º pessoa. Neste caso,o "que" não
assumiria a posição de um Advérbio, atuando sintaticamente como adjunto adverbial de intensidade. Já
que tem valor aproximado ao das palavras quão e quanto.

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é
&ldquo;C&rdquo;. Segundo
Rodrigo Bezerra &ndash; Nova
Gramática da Língua Portuguesa
para Concursos, pronome
indefinido ocorre quando, vindo
antes de substantivos, equivale a
&ldquo;quanto, quanta, quantos,
quantas&rdquo;. Por acompanhar
substantivos, é também chamado
genericamente de
&ldquo;pronome adjetivo&rdquo;.
Ademais, traz como exemplo:
&ldquo;Que saudade eu tenho da
minha infância!&rdquo;,
&ldquo;Que felicidade tremenda
sentia no peito o nosso
personagem.&rdquo;. Portanto,
gabarito correto e mantido.

A particulasena frase indica situação de condição, portanto a resposta seria C: conjunção condicional

INDEFERIDO:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
alternativa correta é
&ldquo;A&rdquo;, pois segundo
Rodrigo Bezerra &ndash; Nova
Gramática da Língua Portuguesa
para Concursos, as conjunções
subordinativas integrantes
introduzem orações substantivas
que traduzem ideia de hipótese,
dúvida, incerteza. Ademais, traz
como exemplo: &ldquo;Só
amanhã verei se posso ir para a
confraternização.&rdquo;. De
mesmo modo, segundo
referência, conjunção
subordinativa condicional introduz
orações subordinadas
condicionais. Exemplo:
&ldquo;Se ele fosse conosco, as
coisas seriam mais
fáceis.&rdquo;. Portanto, gabarito
correto e mantido.
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1162

1164

6160

6160

MANOEL MESSIAS PEREIRA

MANOEL MESSIAS PEREIRA

18

20

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

INDEFERID
O

DEFERIDO

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

A resposta (D) é o oposto do que pede a pergunta (automatismo correto

INDEFERIDO:Automatismos:São
gestos ou ações efetuadas pelo
condutor de forma não
consciente. São reflexos
adquiridos pela prática na direção
do veículo.Exemplos de
automatismos corretos:Engrenar
as marchas corretamente e no
tempo certo, deixar o veículo em
ponto neutro nos semáforos,
dirigir com a cabeça voltada para
frente, posicionar o corpo
corretamente, etc.Exemplos de
automatismos incorretos:Deixar
de sinalizar ao fazer uma parada
ou mudança de direção, andar
com o pé apoiado no pedal da
embreagem, inclinar a cabeça
(principalmente nas curvas),
posicionar o corpo incorretamente
(provocando desequilíbrio e
descontrole dos comandos),
segurar o volante de maneira
incorreta (provocando a falta de
domínio da direção), etc. Mantém
a questão e seu gabarito
inalterados.
Fonte:http://idetran.blogspot.com.
br/2012/01/causas-e-efeitos-dosacidentes.html

A resposta (A) segue rigorosamente a orientação do CTB. Pergunta com duas respostas. Possibilidade
de cancelamento.

DEFERIDO: Após análise da
argumentação do(a) recorrente, a
Banca de elaboração da questão
conclui que, é procedente os
argumentos dos recursos,
devendo ser anulada a questão.

Página 37 de 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO OESTE/MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

1163

1177

7200

7200

MARCOS VINICIUS REIS
SANTOS NERIS

MARCOS VINICIUS REIS
SANTOS NERIS

1

1

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

INDEFERID
O

PORTUGUÊS

PORTUGUÊS

-

INDEFERIDO:O candidato fez a
indicação da fonte, porém não foi
possível efetuar a consulta, com
os dados informados, pois não foi
anexado a obra indicada, o que
dificulta a análise do recurso,
conforme previsto no item8.6 do
Edital de Processo Seletivo. "O
recurso deverá ser individual, por
questão, com a indicação daquilo
em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de
artigos, de legislação, itens,
páginas de livros, nomes dos
autores etc., e ainda, a exposição
de motivos e argumentos com
fundamentações
circunstanciadas, conforme supra
referenciado".

eu quero saber si fui aprovado me manda o resultado no Email:marquinhoreis_vinicius@hotmail.com

INDEFERIDO:O candidato fez a
indicação da fonte, porém não foi
possível efetuar a consulta, com
os dados informados, pois não foi
anexado a obra indicada, o que
dificulta a análise do recurso,
conforme previsto no item8.6 do
Edital de Processo Seletivo. "O
recurso deverá ser individual, por
questão, com a indicação daquilo
em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de
artigos, de legislação, itens,
páginas de livros, nomes dos
autores etc., e ainda, a exposição
de motivos e argumentos com
fundamentações
circunstanciadas, conforme supra
referenciado".O recurso não
refere-se a questão indicada.
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1161

410

MAURIVALDO DA SILVA

1

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

PORTUGUÊS

-

INDEFERIDO:O candidato fez a
indicação da fonte, porém não foi
possível efetuar a consulta, com
os dados informados, pois não foi
anexado a obra indicada, o que
dificulta a análise do recurso,
conforme previsto no item8.6 do
Edital de Processo Seletivo. "O
recurso deverá ser individual, por
questão, com a indicação daquilo
em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de
artigos, de legislação, itens,
páginas de livros, nomes dos
autores etc., e ainda, a exposição
de motivos e argumentos com
fundamentações
circunstanciadas, conforme supra
referenciado".

Solicito anulação desta questão, visto que nas alternativas citadas existem opções que podem
confundir o candidato, conduzindo ao erro.

1183

9430

NATHALIA SZIMANSKI SILVA

20

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

Na concepção de características de uma avaliação escolar, Luckesi (2002) afirma que a avaliação é
um recurso pedagógico útil e necessário para auxiliar cada educador e cada educando na busca e na
construção de si mesmos e dos seus melhores modos de ser na vida.
Haydt (2000) defende que a avaliação deve ser compreendida como um processo dinâmico de
permanente interação entre educador e educando no apontamento e no desenvolvimento de
conteúdos de ensino-aprendizagem, (...)
De acordo com os autores acima citados, os educandos também exercem papel importante na prática
da avaliação escolar, sendo assim uma interação entre educador e educando, e não somente para
“ajudar o professor na auto percepção do seu trabalho”, como consta na opção do gabarito.

1187

1168

9430

5790

NATHALIA SZIMANSKI SILVA

SIMONE MENDES AGUIAR

18

11

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

INDEFERIDO: No enunciado da
questão, bem como nas
alternativas, não há erro que
prejudique a análise da questão.
O candidato cita trecho que não
está relacionado com a
questão,mantém a questão e seu
gabarito inalterados.

Solicito anulação da questão, pois na concepção de educação infantil, a alternativa correta diz que a
criança é um ser AUTÔNOMO e expressivo que tem direito sobretudo de brincar e estabelecer vínculos
afetivos.
Torna-se confusa, pois a questão se tratava sobre o ENFOQUE DE CUIDADO DE EDUCAÇÃO,
fazendo com que a opção dada na questão sobre disciplina, se tornasse importante, já que no enfoque
da educação, ter disciplina é um requisito complementar e importante no processo de aprendizagem
escolar.

DEFERIDO: Após análise da
argumentação do(a) recorrente, a
Banca de elaboração da questão
conclui que, é procedente os
argumentos dos recursos,
devendo ser anulada a questão.

Tem 3 respostas corretas b, c e a questão de. Para mim é a D pela escrita microorganismos.

DEFERIDO: Após análise da
argumentação do(a) recorrente, a
Banca de elaboração da questão
conclui que, é procedente os
argumentos dos recursos,
devendo ser anulada a questão.
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1169

5790

SIMONE MENDES AGUIAR

18

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

ESPECÍFICA

Tanta a vigilância entomologia como a epidemiologica tem a finalidade de mapeamento das áreas de
risco. Assim como todas as vigilâncias fazem mapeamento de áreas de risco. Ambiental, Sanitária.
Questão com dupla resposta. Favor analisar.

INDEFERIDO:A vigilância de
fatores de riscos biológicos
relacionados aos vetores
(Anopheles, Aedes aegypti,
Culex, Flebótomos e
Triatomíneos) transmissores de
doenças (Malária, Febre Amarela,
Dengue, Leishmanioses entre
outras) tem como finalidade o
mapeamento de áreas de risco
em determinados territórios
utilizando a vigilância
entomológica (características,
presença, índices de infestação,
avaliação da eficácia dos
métodos de controle), e as suas
relações com a vigilância
epidemiológica quanto à
incidência e prevalência destas
doenças e do impacto das ações
de controle, além da interação
com a rede de laboratórios de
saúde pública e a inter-relação
com as ações de saneamento,
visando o controle ou a
eliminação dos riscos. Mantém-se
o gabarito divulgado.
Fonte:http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/manual_sinvas.p
df
Página. 23 - Manual de Vigilância
em Saúde.
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1188

4650

VALERIA PACHER

7

IMPROCEDENTE

INDEFERID
O

CONHECIMENTOS GERAIS

Com base no gabarito oficial, a resposta certa seria a de letra C, porém conforme a notícia sobre a
operação Lava Jato do dia 22 de fevereiro na revista Isto É, em sua 48 etapa e a primeira deste ano de
2018, a resposta de letra "B"é a mais adequada como inverídica, uma vez que seus desdobramentos
ocorrem em 4 estados: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e SC. Portanto, a afirmação de que ela
possui desdobramentos somente no Rio de Janeiro e em Brasília é incorreta também. Peço e aguardo
sua reavaliação quanto as respostas que caberiam nesta questão.

INDEFERIDO:O recurso não
assiste ao recorrente, visto que
houve falta de interpretação por
parte do recorrente, tendo em
vista que:A operação Lava Jato é
a maior iniciativa de combate a
corrupção e lavagem de dinheiro
da história do Brasil. Iniciada em
março de 2014, a Lava Jato já
apontou irregularidades na
Petrobras, maior estatal do país,
bem como em contratos vultosos,
como o da construção da usina
nuclear Angra 3. Possui hoje
desdobramentos no Rio de
Janeiro e no Distrito Federal,
além de inquéritos criminais junto
ao Supremo Tribunal Federal
para apurar fatos atribuídos a
pessoas com prerrogativa de
função.
FONTE:
http://www.mpf.mp.br/para-o-cida
dao/caso-lava-jato
A alternativa &ldquo;B&rdquo;
afirma que a Operação Lava Jato
possui desdobramentos no Rio
de Janeiro e no Distrito Federal, e
não alega que seja APENAS
nesses estados, assim consiste
uma alternativa correta. A
alternativa &ldquo;C&rdquo;
afirma que a Operação Lava Jato
teve inicio em Brasília, sendo a
alternativa incorreta, tendo em
vista que:A Lava Jato começou
em 2009 com a investigação de
crimes de lavagem de recursos
relacionados ao ex-deputado
federal José Janene, em
Londrina, no Paraná. [...]
FONTE:
http://www.mpf.mp.br/para-o-cida
dao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a
-instancia/investigacao/historico
Conforme o apresentado e por
não conter erro quanto a sua
assertividade, esta Banca
Examinadora mantém a questão
e seu gabarito inalterados.
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