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

RECURSOS
Recursos Prova Objetiva
RECURSO

INSCRIÇÃO

NOME

DISCIPLINA

QUESTÃO

SITUAÇÃO

DETALHES

RESPOSTA
Por erro na formulação da questão anula-se,
por não constar as quatro alternativas,
aplicando o item 8.11 do Edital Normativo
001/2018.
Por erro na formulação da questão anula-se,
por não constar as quatro alternativas,
aplicando o item 8.11 do Edital Normativo
001/2018.

1988

260

DANIELA DE SOUSA MORAIS

ESPECÍFICA

26

DEFERIDO

Peço indeferimento dessa questão, devido a questão obter duas alternativas (C). E de acordo com o
edital na cláusula 5.1.6 as opções seria de A a D.

1986

160

ELI EURIPEDES FREITAS DA SILVA BUZATTI

ESPECÍFICA

26

DEFERIDO

Questao de multipla escolha, sendo as alternativas a, b, c, c. Faltou a alternativa d no caderno de
resposta.

1989

850

ELIANE ADRIANA DA SILVA

ESPECÍFICA

26

DEFERIDO

Das opções gerais a cerca da primeira etapa:
5.1.6 As questões das provas escritas e objetivas serão do tipo múltipla escolha com 4 (quatro)
opções (A a D) e uma única resposta correta.
Duas alternativas com a opção c

1987

20

POLLYANE BATISTA DA ROCHA

ESPECÍFICA

26

DEFERIDO

Venho através deste recurso, solicitar o indeferimento da referida questão (26) devido ao fato de que
a mesma não apresenta as alternativas de acordo consta no edital deste Processo Seletivo
Simplificado (n° 001/2018) realizado pelo município de Conquista DOeste -MT. Ao invés de
constarem as alternativas A,B,C, e D, como está colocado neste edital pelo item 5.1.6 [As questões
das provas escritas e objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e uma
única resposta correta], e como também está colocado na capa da referida prova objetiva realizada
no dia 16 de dezembro deste ano no campo "Instruções" no item 5 [Na prova há 30 (trinta) questões
de múltipla escolha, com quatro opções: A,B,C,D, sendo somente uma correta. Preencha, fortemente,
com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha,
sem ultrapassar seus limites. No Cartão de Respostas, as questões estão representadas por seus
respectivos números.]. Ao invés da referida questão estar de acordo aos padrões previamente
estabelecidos por edital, e que são incontestavelmente necessários, a mesma apresenta duas
alternativas "C", estando apresentadas da seguinte forma: A,B,C,C.
Mesmo que nenhuma das alternativas confundidas (C e D para C e C) esteja correta, o candidato é
livre para escolher a alternativa que lhe parecer correta, sem nenhum impedimento, e tal situação
pode causar confusão e um possível erro pelo candidato ao transferir a resposta que deseja para o
Cartão de Respostas. Para complementar, o Projeto de Lei nº 252-A, de 2003, do Senado Federal,
assegura no Capítulo IV (DA ELABORAÇÃO DAS PROVAS), Artigo 17, Inciso 3, que:
"Serão anuladas:
I – as questões redigidas de maneira obscura ou dúbia;
II – as questões cuja redação admita mais de uma interpretação;
III – as questões com erro gramatical".
Destacando o item I deste inciso, a questão 26 deste Processo Seletivo, quanto a suas alternativas,
apresenta-se de forma dúbia, sendo que a mesma deveria ser redigida indubitavelmente como
assegura e afirma o presente edital.

Por erro na formulação da questão anula-se,
por não constar as quatro alternativas,
aplicando o item 8.11 do Edital Normativo
001/2018.

Por erro na formulação da questão anula-se,
por não constar as quatro alternativas,
aplicando o item 8.11 do Edital Normativo
001/2018.
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1983

1984

410

410

THIAGO DE ALMEIDA SILVA

THIAGO DE ALMEIDA SILVA

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

25

27

&ldquo;Constituição Federal/88 - Art.196.A
saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e
recuperação&rdquo;.
A questão em análise foi elaborada tendo em
vista o art. 196 da Constituição Federal.
Portanto somente o item I, está correto,
conforme divulgado no Gabarito Oficial.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.

IMPROCED
ENTE

Bem a questão no gabarito está como "UMA é correta alternativa (B)"
mais de acordo com artigo 196
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
Então "todas são corretas" alternativa A.
e no gabarito está B.

IMPROCED
ENTE

O candidato não fundamentou o recurso
conforme dispõe o item 8.6 e 8.6.1 do Edital
Normativo, o que impossibilita a análise do
recurso. "8.6. O recurso deverá ser individual,
por questão, com a indicação daquilo em que
Bem já na questão 27 pede a INCORRETA. e no gabarito está letra "D"
o candidato se julgar prejudicado, e
mais de acordo com a alternativa "B" diz que (Albuminuria entre 300 a 600mg/dia)que o correta é 30 a
devidamente fundamentado, comprovando
300mg/dia, e também fala que Não poder Haver compromentimento renal, mais pode haver
as alegações com citações de artigos, de
comprometimento renal sim. Ou seja ela está Incorreta.
legislação, itens, páginas de livros, nomes
dos autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com fundamentações
circunstanciadas, conforme supra
referenciado. 8.6.1. O candidato deverá ser
claro, consistente e objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou intempestivo será
preliminarmente indeferido".
Questão 28 tmb está marcada no gabarito Errado Marcando letra "A" "Nenhuma Afirmativa é
verdadeira" Verifiquem !. O problema está no gabarito, as questões estão certa mais no gabarito
estão afirmando outra coisa.
Diagnóstico por baciloscopias e CM (quando indicado):
Duas amostras: uma no primeiro contato com o paciente e a
segunda em jejum na manhã do dia seguinte = isso afirma que a III é verdadeira http://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/2194/tuberculose.htm

1985

410

THIAGO DE ALMEIDA SILVA

ESPECÍFICA

28

DEFERIDO

Baciloscopia direta do escarro – é o método prioritário, porque permite descobrir a fonte mais
importante de infecção: o doente bacilífero. Executado corretamente permite detectar de 70% a 80%
dos casos de Tuberculose pulmonar em uma comunidade. afirma a I http://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/2194/tuberculose.htm

Recurso procedente: Altera-se o Gabarito
para a alternativa "D".

&#149; procurem o serviço de saúde por queixas respiratórias ou por qualquer outro motivo, mas que,
espontaneamente ou em resposta ao profis sional de saúde, informem ter tosse e expectoração há
três semanas - II correta tmb
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132004000700003
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