27/02/2019

Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SANTA ELVIRA

Solicitado em: 20/02/2019 -22:37

Recurso:
Boa Noite, o filme Os dez mandamnetos o maior filme com visualizações.
E o filme Tropa de elite foi o de maior bilheteria conforme a formulação da questão e Além de levar mais pessoas aos cinemas,
ele foi o filme brasileiro que mais arrecadou nas bilheterias de cinema em todos os tempos. Foram R$ 104.071.662 arrecadados,
num filme que recebeu um investimento de pouco mais de R$ 16 milhões. Fonte: https://top10mais.org/top-10-maioresbilheterias-de-filmes-brasileiros-na-historia-do-cinema , e tambem exposto no pagina da agencia nacional do cinema brasileiro .
CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:43

RECURSO PROCEDENTE: Ao vender 11.285.248 ingressos, Nada a Perder supera Os Dez Mandamentos. O filme de maior
bilheteria nacional de todos os tempos, com 11.285.248 ingressos vendidos, segundo a ComScore, empresa que monitora as
bilheterias. Em 2016, a versão da novela bíblica “Os Dez Mandamentos” fez história e ultrapassou o líder “Tropa de Elite 2” com
11.183.219 de ingressos vendidos. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato. Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/05/filme-de-edir-macedo-alcanca-a-maior-bilheteria-do-cinema-nacional.shtml
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Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Solicitado em: 21/02/2019 -23:56

Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SANTA ELVIRA
Recurso:

BOA NOITE , O FILME NADA A PERDER JA ULTRAPASSOU A QUANTIDADE DE BILHETERIA BRASILEIRO CONFORME
CONTAGEM DIVULGADA NA WILKIPEDIA SEGUINDO O ANEXO .
Posição Título Direção Produção Ano Público
1 Nada a Perder[nota 1] Alexandre Avancini Record Filmes 2018 11 944 985[10]
2 Os Dez Mandamentos - O Filme[nota 1] Alexandre Avancini Record Filmes 2016 11 305 479[11][12]
3 Tropa de Elite 2 José Padilha Zazen Produções 2010 11 146 723
4 Dona Flor e Seus Dois Maridos Bruno Barreto Luiz Carlos Barreto 1976 10 735 524
5 Minha Mãe É Uma Peça 2 César Rodrigues Migdal Filmes 2016 9 811 431
6 A Dama do Lotação Neville de Almeida Regina Filmes 1978 6 509 134
7 Se Eu Fosse Você 2 Daniel Filho Total Entertainment 2009 6 112 851
8 O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão J.B. Tanko J.B.Tanko Filmes 1977 5 786 226
9 Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia Hector Babenco HB Filmes 1976 5 401 325
10 2 filhos de Francisco Breno Silveira Conspiração filmes 2005 5 319 677
11 Os Saltimbancos Trapalhões J. B. Tanko J.B.Tanko Filmes 1981 5 218 574
12 Os Trapalhões na Guerra dos Planetas Adriano Stuart Renato Aragão Produções Artísticas 1981 5 089 970
13 Os Trapalhões na Serra Pelada J. B. Tanko J.B.Tanko Filmes 1982 5 043 350
14 O Cinderelo Trapalhão Adriano Stuart Renato Aragão Produções Artísticas 1979 5 028 893
ENTÃO COLOCASSE A ALTERNATIVA COM O FILME NADA A PERDER .
Anexo(s):

Data do envio

Lista de filmes brasileiros com mais de um milhão de espectadores – Wikipédia, a enciclopédia
livre.pdf

21/02/2019 23:57

CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:43

RECURSO PROCEDENTE: Ao vender 11.285.248 ingressos, Nada a Perder supera Os Dez Mandamentos. O filme de maior
bilheteria nacional de todos os tempos, com 11.285.248 ingressos vendidos, segundo a ComScore, empresa que monitora as
bilheterias. Em 2016, a versão da novela bíblica “Os Dez Mandamentos” fez história e ultrapassou o líder “Tropa de Elite 2” com
11.183.219 de ingressos vendidos. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato. Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/05/filme-de-edir-macedo-alcanca-a-maior-bilheteria-do-cinema-nacional.shtml
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Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 19/02/2019 -14:17

Recurso:
BOA TARDE, em relação a questão da pergunta 32(qual delas não e pandemia ) se no caso que, gripe asiatica ,gripe aviaria ,
gripe espanhola e tuberculose todas corresponde a pandemia.
portalms.saude.gov.br/saude_de_a_z/gripe.
ESPECÍFICA - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 32

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:56

RECURSO PROCEDENTE: A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais
continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. Para entender melhor:
quando uma doença existe apenas em uma determinada região, é considerada uma endemia (que não acontece em outras
localidades). Quando a doença é transmitida para outras populações, atinge mais de uma cidade ou região, é uma epidemia.
Porém, quando uma epidemia de forma desequilibrada se espalha pelos continentes ou pelo mundo, ela é considerada uma
pandemia. Para saber mais: o câncer (responsável por numerosas mortes) não é considerado uma pandemia porque não uma
é doença infecciosa, ou seja, não é transmissível. Exemplos de pandemias: Aids, tuberculose, peste, gripe asiática, gripe
espanhola, tifo etc. Em 1998, uma epidemia de gripe alastrou-se entre os frangos de Hong Kong e um homem morreu porque foi
infectado pelo vírus transmissor da doença. Os chineses de Hong Kong imediatamente mataram 1,5 milhão de frangos,
praticamente todos que existiam na cidade, para impedir que o vírus da gripe aviária se disseminasse. Apesar dessas medidas
radicais, em 2003, surgiram novos casos na Coreia do Sul que também foi obrigada a sacrificar milhões de frangos. Mesmo
assim, a doença acometeu alguns criadores de frango. Mais tarde, aves migratórias que utilizam um lago da China para a
reprodução apareceram mortas. Estudando o que lhes poderia ter acontecido, identificaram que a causa da infecção era o vírus
H5N1, cuja cepa era a mesma encontrada nos frangos do sudeste asiático e nas pessoas que haviam sido infectadas no contato
direto com essas aves. Atualmente, essa cepa de vírus já foi localizada em diversos países, onde a doença é endêmica. Embora
tenham ocorrido menos de 200 casos em seres humanos, o que mais chama a atenção é a possibilidade de o vírus ser
transmitido do frango para o homem, pois a taxa de letalidade é muito alta. Mais de 50% das pessoas que pegaram a gripe
aviária, faleceram. Por isso, a preocupação é evitar que o H5N1 se espalhe pelo mundo levado pelas correntes de aves
migratórias e adquira a capacidade de transmitir-se diretamente de uma pessoa para outra, o que poderia provocar uma
pandemia da gripe aviária. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato.
Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/gripe-aviaria/
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Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: SANTA ELVIRA / MICRO ÁREA: 32

Solicitado em: 21/02/2019 -14:40

Recurso:
Segundo o gabarito a resposta correta seria a letra (c), porém peço que reconsidere e analise a questão pois segundo pesquisa
sobre o estatuto da criança e adolescentes art 2° em diante os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
ESPECÍFICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Questão 36

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:41

RECURSO IMPROCEDENTE: Gabarito mantido.
Item I - errado: Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Item II - Correto: Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A
garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
Item III. Correto: Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
Item IV - Errado: §2oA permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará
por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente
fundamentada pela autoridade judiciária.
Diante dos itens os itens II e III, estão corretos. Gabarito mantido.
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Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Solicitado em: 21/02/2019 -08:44
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: FÁTIMA DE SÃO LOUREÇO / MICRO ÁREA: 18
Recurso:
A resposta correta para esta questão, não se encontra disponível em nenhuma das alternativas uma vez que o filme do qual
obteve a maior bilheteria da história foi o filme "NADA A PERDER" que chegou à marca de 11.226.127 ingressos vendidos,
tornando-se a maior bilheteria nacional de todos os tempos. De acordo com informações da produtora Paris Filmes, o longa
dirigido por Alexandre Avancini superou o recorde de"Os dez mandamentos" (11.183.219), "Tropa de Elite 2" (11.146.723.),
"Dona Flor e seus dois maridos" (10.735.524), "Minha mãe é uma peça 2" (9.311.431) e "A Dama do Lotação" (6.509.134).
Estas informações se encontram disponíveis no seguinte site. https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/nada-perder-se-tornamaior-bilheteria-do-cinema-brasileiro-22656519
CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:43

RECURSO PROCEDENTE: Ao vender 11.285.248 ingressos, Nada a Perder supera Os Dez Mandamentos. O filme de maior
bilheteria nacional de todos os tempos, com 11.285.248 ingressos vendidos, segundo a ComScore, empresa que monitora as
bilheterias. Em 2016, a versão da novela bíblica “Os Dez Mandamentos” fez história e ultrapassou o líder “Tropa de Elite 2” com
11.183.219 de ingressos vendidos. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato. Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/05/filme-de-edir-macedo-alcanca-a-maior-bilheteria-do-cinema-nacional.shtml
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Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: SANTA ELVIRA / MICRO ÁREA: 32

Solicitado em: 20/02/2019 -20:44

Recurso:
A questão apresentada contém a informação sobre a nascente do Rio Paraguaia, em um Município da Baixada Cuiabana. Visto
que o Rio Paraguaia nasce no município de Alto Paraguai, no estado de Mato Grosso e banha também o estado de Mato Grosso
do Sul,sendo afluente do rio Paraná. Município este que não compõe os municípios da Baixada Cuiabana.
CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Questão 25

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:47

RECURSO PROCEDENTE: O Território da Cidadania Baixada Cuiabana - MT está localizado na região Centro-Oeste e é
composto por 14 municípios: Acorizal, Barão de Melgaço, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nobres,
Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e
Várzea Grande. Diante de Alto Paraguai não pertencer a baixada cuiabana, fica prejudicado a resolução da questão. Questão
anulada, por erro na formulação. Fonte:
http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_016_Baixada%20Cuiabana%20-%20MT.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 20/02/2019 -13:23

Recurso:
Bom Dia!
peço a vocês gentilmente que analise a questão 32 a qual, por meio de pesquisas está em desacordo com o gabarito preliminar,
observa-se que, todas as alternativas são pandemias.
de acordo com a pergunta deveria ter uma delas que não fosse uma pandemia.
[QUESTÃO 32] NÃO É UMA PANDEMIA.
[A] GRIPE ASIÁTICA
[B] GRIPE AVIARIA
[C] GRIPE ESPANHOLA
[D] TUBERCULOSE
ESPECÍFICA - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 32

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:56

RECURSO PROCEDENTE: A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais
continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. Para entender
melhor: quando uma doença existe apenas em uma determinada região, é considerada uma endemia (que não acontece em
outras localidades). Quando a doença é transmitida para outras populações, atinge mais de uma cidade ou região, é uma
epidemia. Porém, quando uma epidemia de forma desequilibrada se espalha pelos continentes ou pelo mundo, ela é
considerada uma pandemia. Para saber mais: o câncer (responsável por numerosas mortes) não é considerado uma pandemia
porque não uma é doença infecciosa, ou seja, não é transmissível. Exemplos de pandemias: Aids, tuberculose, peste, gripe
asiática, gripe espanhola, tifo etc. Em 1998, uma epidemia de gripe alastrou-se entre os frangos de Hong Kong e um homem
morreu porque foi infectado pelo vírus transmissor da doença. Os chineses de Hong Kong imediatamente mataram 1,5 milhão de
frangos, praticamente todos que existiam na cidade, para impedir que o vírus da gripe aviária se disseminasse. Apesar dessas
medidas radicais, em 2003, surgiram novos casos na Coreia do Sul que também foi obrigada a sacrificar milhões de frangos.
Mesmo assim, a doença acometeu alguns criadores de frango. Mais tarde, aves migratórias que utilizam um lago da China para
a reprodução apareceram mortas. Estudando o que lhes poderia ter acontecido, identificaram que a causa da infecção era o
vírus H5N1, cuja cepa era a mesma encontrada nos frangos do sudeste asiático e nas pessoas que haviam sido infectadas no
contato direto com essas aves. Atualmente, essa cepa de vírus já foi localizada em diversos países, onde a doença é endêmica.
Embora tenham ocorrido menos de 200 casos em seres humanos, o que mais chama a atenção é a possibilidade de o vírus ser
transmitido do frango para o homem, pois a taxa de letalidade é muito alta. Mais de 50% das pessoas que pegaram a gripe
aviária, faleceram. Por isso, a preocupação é evitar que o H5N1 se espalhe pelo mundo levado pelas correntes de aves
migratórias e adquira a capacidade de transmitir-se diretamente de uma pessoa para outra, o que poderia provocar uma
pandemia da gripe aviária. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato.
Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/gripe-aviaria/
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Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 19/02/2019 -23:55

Recurso:
Um trexo da pergunta esta errada(nasce no município da baixada cuiabana)
Se for essa pergunta a resposta será rio Cuiabá porque o Rio Paraguai nao nasce na baixada cuiabana
CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 25

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:47

RECURSO PROCEDENTE: O Território da Cidadania Baixada Cuiabana - MT está localizado na região Centro-Oeste e é
composto por 14 municípios: Acorizal, Barão de Melgaço, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nobres,
Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e
Várzea Grande. Diante de Alto Paraguai não pertencer a baixada cuiabana, fica prejudicado a resolução da questão. Questão
anulada, por erro na formulação. Fonte:
http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_016_Baixada%20Cuiabana%20-%20MT.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 20/02/2019 -00:00

Recurso:
A resposta "b" que vcs colocaram esta errada, gripe aviária é uma pandemia
Concerteza a resposta certa e a "d"
ESPECÍFICA - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 32

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:56

RECURSO PROCEDENTE: A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais
continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. Para entender
melhor: quando uma doença existe apenas em uma determinada região, é considerada uma endemia (que não acontece em
outras localidades). Quando a doença é transmitida para outras populações, atinge mais de uma cidade ou região, é uma
epidemia. Porém, quando uma epidemia de forma desequilibrada se espalha pelos continentes ou pelo mundo, ela é
considerada uma pandemia. Para saber mais: o câncer (responsável por numerosas mortes) não é considerado uma pandemia
porque não uma é doença infecciosa, ou seja, não é transmissível. Exemplos de pandemias: Aids, tuberculose, peste, gripe
asiática, gripe espanhola, tifo etc. Em 1998, uma epidemia de gripe alastrou-se entre os frangos de Hong Kong e um homem
morreu porque foi infectado pelo vírus transmissor da doença. Os chineses de Hong Kong imediatamente mataram 1,5 milhão de
frangos, praticamente todos que existiam na cidade, para impedir que o vírus da gripe aviária se disseminasse. Apesar dessas
medidas radicais, em 2003, surgiram novos casos na Coreia do Sul que também foi obrigada a sacrificar milhões de frangos.
Mesmo assim, a doença acometeu alguns criadores de frango. Mais tarde, aves migratórias que utilizam um lago da China para
a reprodução apareceram mortas. Estudando o que lhes poderia ter acontecido, identificaram que a causa da infecção era o
vírus H5N1, cuja cepa era a mesma encontrada nos frangos do sudeste asiático e nas pessoas que haviam sido infectadas no
contato direto com essas aves. Atualmente, essa cepa de vírus já foi localizada em diversos países, onde a doença é endêmica.
Embora tenham ocorrido menos de 200 casos em seres humanos, o que mais chama a atenção é a possibilidade de o vírus ser
transmitido do frango para o homem, pois a taxa de letalidade é muito alta. Mais de 50% das pessoas que pegaram a gripe
aviária, faleceram. Por isso, a preocupação é evitar que o H5N1 se espalhe pelo mundo levado pelas correntes de aves
migratórias e adquira a capacidade de transmitir-se diretamente de uma pessoa para outra, o que poderia provocar uma
pandemia da gripe aviária. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato.
Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/gripe-aviaria/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: BEIRA RIO / MICRO ÁREA: 11

Solicitado em: 20/02/2019 -23:06

Recurso:
Está errado a Opção I quando diz que considera -se criança , para efeito desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
(completos)...
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade.
Com isso a opção I esta errada
E o gabarito Preliminar considera a letra (D)- Os itens I e IV estão corretos.
ESPECÍFICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Questão 36

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:40

RECURSO IMPROCEDENTE: Gabarito mantido.
Item I - errado: Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Item II - Correto: Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A
garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
Item III. Correto: Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
Item IV - Errado: §2oA permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará
por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente
fundamentada pela autoridade judiciária.
Diante dos itens os itens II e III, estão corretos. Gabarito mantido.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: BEIRA RIO / MICRO ÁREA: 11

Solicitado em: 20/02/2019 -23:28

Recurso:
GABARITO PRELIMINAR ERRADO
DE ACORDO COM A PNAB Política Nacional de Atenção Básica, PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
i) - População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500
pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.
NENHUMA DAS ALTERNATIVAS TEM A RESPOSTA CORRETA

Questão 38

ESPECÍFICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS
SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:26

RECURSO IMPROCEDENTE: As leishmanioses constituem um crescente problema de saúde pública, não somente no Brasil,
onde é considerada uma das endemias de interesse prioritário, como em grande parte dos continentes americano, asiático,
europeu e africano. A importância das leishmanioses (tegumentar e visceral) entre os problemas de saúde pública em geral nos
países endêmicos incluindo o Brasil é difícil de ser avaliada, em função da deficiência de registros oficiais da maioria dos casos.
Na área urbana, o cão (canis familiaris) é a principal fonte de infecção. A enzootia canina tem precedido a ocorrência de caos
humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente que no homem. Mantém-se o Gabarito Já divulgado.
Fonte: MANUAL DO ACE (Agente de Combate a Endemias) IFPR - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: BEIRA RIO / MICRO ÁREA: 11

Solicitado em: 21/02/2019 -23:43

Recurso:
Sobre as atribuições do Agente comunitário de saúde não é correto afirmar:
Está correto a Alternativa (C)
(C) Orientar as familias quanto à utilização dos serviços de saúde disponivel.
DE ACORDO COM A PNAB Política Nacional de Atenção Básica, PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e (orientar as pessoas quanto à utilização
dos serviços de saúde disponíveis;)
Alternativa (D) é a que chega mais perto a resposta incorreta devido não haver referência que indique que as visitas domiciliar
seja trimestral.
Lei Federal 13.595/2018: o novo regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Destaca-se ainda, a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento de situações
de risco à família, de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde
ESPECÍFICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Questão 33

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:32

RECURSO IMPROCEDENTE: O ACS: deve: V- acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas devem ser programadas em conjunto com
a equipe considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma)
visita/família/mês. Portanto a alterna va “D”, está errada, pois cita trimestralmente. Mantém-se o
Gabarito Já divulgado. Fonte: h p://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/pdf2.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: BEIRA RIO / MICRO ÁREA: 30

Solicitado em: 21/02/2019 -23:47

Recurso:
Sobre as atribuições do Agente comunitário de saúde não é correto afirmar:
Está correto a Alternativa (C)
(C) Orientar as familias quanto à utilização dos serviços de saúde disponivel.
DE ACORDO COM A PNAB Política Nacional de Atenção Básica, PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e (orientar as pessoas quanto à utilização
dos serviços de saúde disponíveis;)
Alternativa (D) é a que chega mais perto a resposta incorreta devido não haver referência que indique que as visitas domiciliar
seja trimestral.
Lei Federal 13.595/2018: o novo regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Destaca-se ainda, a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento de situações
de risco à família, de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde.
ESPECÍFICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Questão 33

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:33

RECURSO IMPROCEDENTE: O ACS: deve: V- acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade. As visitas devem ser programadas em conjunto com a equipe considerando os critérios de risco e
vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média
de 1 (uma) visita/família/mês. Portanto a alternativa “D”, está errada, pois cita trimestralmente. Mantém-se o Gabarito Já
divulgado. Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/pdf2.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: BEIRA RIO / MICRO ÁREA: 30

Solicitado em: 21/02/2019 -23:48

Recurso:
Está errado a Opção I quando diz que considera -se criança, para efeito desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
(completos)...
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade (incompletos), e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade.
Com isso a opção I esta errada
E o gabarito Preliminar considera a letra (D)- Os itens I e IV estão corretos.
ESPECÍFICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Questão 36

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:41

RECURSO IMPROCEDENTE: Gabarito mantido.
Item I - errado: Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Item II - Correto: Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A
garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
Item III. Correto: Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
Item IV - Errado: §2oA permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará
por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente
fundamentada pela autoridade judiciária.
Diante dos itens os itens II e III, estão corretos. Gabarito mantido.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / ACS / ESF: BEIRA RIO / MICRO ÁREA: 30

Solicitado em: 21/02/2019 -23:49

Recurso:
GABARITO PRELIMINAR ERRADO
DE ACORDO COM A PNAB Política Nacional de Atenção Básica, PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
i) - População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500
pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.
NENHUMA DAS ALTERNATIVAS TEM A RESPOSTA CORRETA

Questão 38

ESPECÍFICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS
SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:26

RECURSO IMPROCEDENTE: As leishmanioses constituem um crescente problema de saúde pública, não somente no Brasil,
onde é considerada uma das endemias de interesse prioritário, como em grande parte dos continentes americano, asiático,
europeu e africano. A importância das leishmanioses (tegumentar e visceral) entre os problemas de saúde pública em geral nos
países endêmicos incluindo o Brasil é difícil de ser avaliada, em função da deficiência de registros oficiais da maioria dos casos.
Na área urbana, o cão (canis familiaris) é a principal fonte de infecção. A enzootia canina tem precedido a ocorrência de caos
humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente que no homem. Mantém-se o Gabarito Já divulgado.
Fonte: MANUAL DO ACE (Agente de Combate a Endemias) IFPR - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 21/02/2019 -08:33

Recurso:
Bom dia, a questão 24 não tem a resposta correta, sendo que o correto e a do filme brasileiro com maior bilheteria da historia e o
Nada a Perder.(2018), ele não consta nas resposta. Desde ja obrigado.
CONHECIMENTOS GERAIS - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:43

RECURSO PROCEDENTE: Ao vender 11.285.248 ingressos, Nada a Perder supera Os Dez Mandamentos. O filme de maior
bilheteria nacional de todos os tempos, com 11.285.248 ingressos vendidos, segundo a ComScore, empresa que monitora as
bilheterias. Em 2016, a versão da novela bíblica “Os Dez Mandamentos” fez história e ultrapassou o líder “Tropa de Elite 2” com
11.183.219 de ingressos vendidos. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato. Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/05/filme-de-edir-macedo-alcanca-a-maior-bilheteria-do-cinema-nacional.shtml
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 21/02/2019 -14:44

Recurso:
Boa tarde,em relação a questão 32 que fala, Que não é pandemia sendo que as opções de resposta que consta na prova todas
são pandemias.
ESPECÍFICA - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 32

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:56

RECURSO PROCEDENTE: A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais
continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. Para entender
melhor: quando uma doença existe apenas em uma determinada região, é considerada uma endemia (que não acontece em
outras localidades). Quando a doença é transmitida para outras populações, atinge mais de uma cidade ou região, é uma
epidemia. Porém, quando uma epidemia de forma desequilibrada se espalha pelos continentes ou pelo mundo, ela é
considerada uma pandemia. Para saber mais: o câncer (responsável por numerosas mortes) não é considerado uma pandemia
porque não uma é doença infecciosa, ou seja, não é transmissível. Exemplos de pandemias: Aids, tuberculose, peste, gripe
asiática, gripe espanhola, tifo etc. Em 1998, uma epidemia de gripe alastrou-se entre os frangos de Hong Kong e um homem
morreu porque foi infectado pelo vírus transmissor da doença. Os chineses de Hong Kong imediatamente mataram 1,5 milhão de
frangos, praticamente todos que existiam na cidade, para impedir que o vírus da gripe aviária se disseminasse. Apesar dessas
medidas radicais, em 2003, surgiram novos casos na Coreia do Sul que também foi obrigada a sacrificar milhões de frangos.
Mesmo assim, a doença acometeu alguns criadores de frango. Mais tarde, aves migratórias que utilizam um lago da China para
a reprodução apareceram mortas. Estudando o que lhes poderia ter acontecido, identificaram que a causa da infecção era o
vírus H5N1, cuja cepa era a mesma encontrada nos frangos do sudeste asiático e nas pessoas que haviam sido infectadas no
contato direto com essas aves. Atualmente, essa cepa de vírus já foi localizada em diversos países, onde a doença é endêmica.
Embora tenham ocorrido menos de 200 casos em seres humanos, o que mais chama a atenção é a possibilidade de o vírus ser
transmitido do frango para o homem, pois a taxa de letalidade é muito alta. Mais de 50% das pessoas que pegaram a gripe
aviária, faleceram. Por isso, a preocupação é evitar que o H5N1 se espalhe pelo mundo levado pelas correntes de aves
migratórias e adquira a capacidade de transmitir-se diretamente de uma pessoa para outra, o que poderia provocar uma
pandemia da gripe aviária. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato.
Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/gripe-aviaria/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 19/02/2019 -14:43

Recurso:
A pergunta refere-se ao que não é um pandemia. De acordo com o gabarito fornecido a resposta esta na Letra B) Gripe aviária.
E recorro esta questão por que a correta seria letra D) Tuberculose .Como sabe-se essa gripe já atingiu 5 países,A gripe aviária
é causada por uma mutação do vírus Influenza A, transmissor da gripe, o H5N1. Outras variações do vírus, como H7N7, H7N9 e
H9N2, também já infectaram humanos.
A tuberculose sempre é causada pela infecção da micobactéria chamada Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK).
De acordo com essas informações, a gripe aviaria é de fato considerada uma pandemia.Pois e uma doença que se transmite
pelo o ar, e já matou muitas pessoas em vários países.
E a Tuberculose não é uma pandemia.Pois, sua transmissão e por meio de contato a outra pessoa, e esta doença pode ser
genética,mais não ha ,muitos índices de mortalidade.
ESPECÍFICA - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 32

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -10:56

RECURSO PROCEDENTE: A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais
continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. Para entender
melhor: quando uma doença existe apenas em uma determinada região, é considerada uma endemia (que não acontece em
outras localidades). Quando a doença é transmitida para outras populações, atinge mais de uma cidade ou região, é uma
epidemia. Porém, quando uma epidemia de forma desequilibrada se espalha pelos continentes ou pelo mundo, ela é
considerada uma pandemia. Para saber mais: o câncer (responsável por numerosas mortes) não é considerado uma pandemia
porque não uma é doença infecciosa, ou seja, não é transmissível. Exemplos de pandemias: Aids, tuberculose, peste, gripe
asiática, gripe espanhola, tifo etc. Em 1998, uma epidemia de gripe alastrou-se entre os frangos de Hong Kong e um homem
morreu porque foi infectado pelo vírus transmissor da doença. Os chineses de Hong Kong imediatamente mataram 1,5 milhão de
frangos, praticamente todos que existiam na cidade, para impedir que o vírus da gripe aviária se disseminasse. Apesar dessas
medidas radicais, em 2003, surgiram novos casos na Coreia do Sul que também foi obrigada a sacrificar milhões de frangos.
Mesmo assim, a doença acometeu alguns criadores de frango. Mais tarde, aves migratórias que utilizam um lago da China para
a reprodução apareceram mortas. Estudando o que lhes poderia ter acontecido, identificaram que a causa da infecção era o
vírus H5N1, cuja cepa era a mesma encontrada nos frangos do sudeste asiático e nas pessoas que haviam sido infectadas no
contato direto com essas aves. Atualmente, essa cepa de vírus já foi localizada em diversos países, onde a doença é endêmica.
Embora tenham ocorrido menos de 200 casos em seres humanos, o que mais chama a atenção é a possibilidade de o vírus ser
transmitido do frango para o homem, pois a taxa de letalidade é muito alta. Mais de 50% das pessoas que pegaram a gripe
aviária, faleceram. Por isso, a preocupação é evitar que o H5N1 se espalhe pelo mundo levado pelas correntes de aves
migratórias e adquira a capacidade de transmitir-se diretamente de uma pessoa para outra, o que poderia provocar uma
pandemia da gripe aviária. Questão anulada, por não apresentar alternativa correta a ser indicada pelo candidato.
Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/gripe-aviaria/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 19/02/2019 -15:24

Recurso:
A questão pede pra marca a opção que não corresponde ao aumento da dengue, e o gabarito forneceu a resposta Letra C)
Fornecimento Adequado de água. Sendo que essa alternativa seria correta pois, se o fornecimento de água não for adequado as
chances de que proliferem os ovos do mosquito sejam maior, e a transmissão e o números de pessoas com dengue seria maior.
A alternativa que não correspondem ao aumento da dengue, seria a letra B) Novos meios de transporte, ocorrendo à
movimentação de pessoas infectadas.
Pois, se não houvesse o grande índice de aumento da reprodução de mosquito, não haveria tantos infectados. Os meios de
transporte que existe esta apto e de modo atualidade.
ESPECÍFICA - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

Questão 34

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:09

RECURSO IMPROCEDENTE: No enunciado da questão cita ao candidato que não correspondente ao aumento da dengue. A
dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. A transmissão se dá pelo mosquito que, após um período de 10 a 14 dias
contados depois de picar alguém contaminado, pode transportar o vírus da dengue durante toda a sua vida. Neste caso de
houver pessoas contaminadas e sendo picadas pelo mosquito haverá aumento dos casos. Mantém-se o Gabarito Já divulgado.
Fonte: https://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
Cargo: AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS / ACE / SEDE

Solicitado em: 19/02/2019 -15:50

Recurso:
Questão relata sobre a doença Leishmanioses e pede pra completa a lacuna. Gabarito forneceu a resposta como letra C) CÃO,
Esta certo, mais a forma de escrita do substantivo usado não foi correto, poi, "cão" deixa de compreender o animal correto. A
escrita correta deveria ser Cachorro, compreendidos por todos, o animal que seria corretamente.

Questão 38

ESPECÍFICA - AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE
SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 27/02/2019 -11:26

RECURSO IMPROCEDENTE: As leishmanioses constituem um crescente problema de saúde pública, não somente no Brasil,
onde é considerada uma das endemias de interesse prioritário, como em grande parte dos continentes americano, asiático,
europeu e africano. A importância das leishmanioses (tegumentar e visceral) entre os problemas de saúde pública em geral nos
países endêmicos incluindo o Brasil é difícil de ser avaliada, em função da deficiência de registros oficiais da maioria dos casos.
Na área urbana, o cão (canis familiaris) é a principal fonte de infecção. A enzootia canina tem precedido a ocorrência de caos
humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente que no homem. Mantém-se o Gabarito Já divulgado.
Fonte: MANUAL DO ACE (Agente de Combate a Endemias) IFPR - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ.
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