
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO OFICIAL

NOME DISCIPLINA QUESTÃO SITUAÇÃO DETALHES RESPOSTA

ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES CONHECIMENTOS GERAIS 19 IMPROCEDENTE

prezados examinadores,em que pese a renomada banca ter indicado a alternativa D como a resposta
correta da questão numero 19, creio que deva ter acontecido algum equívoco pois conforme cita
Embrapa, IBGE e outros órgãos governamentais que o clima que prevalece no estado de mato grosso,
é o tropical, e não o subtropical, que tem características bem diferentes,No Brasil, o clima subtropical
está presente na região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Campinas, Paraná, Santa
Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul do Mato Grosso do Sul.
 O clima subtropical possui as seguintes características:
Nas áreas de clima subtropical o verão costuma ser curto, porém com temperaturas elevadas. Já o
inverno é bastante rigoroso com baixas temperaturas.
 No inverno a temperatura média anual fica em torno de -5°C, enquanto que no verão fica em torno de
23°C.
 A umidade relativa do ar anual fica entre 60% e 85%.
Com relação ao índice pluviométrico (chuvas) anual, podemos verificar que fica entre 500 e 1000
milímetros. É um índice considerado moderado de chuvas.
Podem ocorrer geadas nestas regiões durante o inverno, principalmente em áreas mais altas.
  Mato Grosso é um estado de clima variado. Sua capital, Cuiabá, é uma das cidades mais quentes do
Brasil, com temperatura média que gira em torno de 24°C e não raro bate os 40º. Mas há 60
quilômetros, em Chapada dos Guimarães, o clima já muda completamente. É mais ameno, com ventos
diurnos e noites frias. Chapada já registrou temperaturas negativas, fato nunca ocorrido em Cuiabá.
O estado de Mato Grosso apresenta sensível variedade de climas. Prevalece o tropical super-úmido de
monção, com elevada temperatura média anual, superior a 24º C e alta pluviosidade (2.000mm anuais);
e o tropical, com chuvas de verão e inverno seco, caracterizado por médias de 23°C no planalto. A
pluviosidade é alta também nesse clima: excede a média anual de 1.500mm. Fonte: Embrapa e IBGE.
 contudo a afirmação que costa na alternativa III da questão 19, que afirma que Chapada dos
Guimarães e Serra Do Monte cristo prevalece o clima subtropical e a temperatura média anual não
passa de dezessete graus centígrados está equivocada, sem a devida resposta.
Dessa forma, peço aos nobres examinadores que anulem a questão numero 19, haja vista não ter a
resposta correta no caso em apreço.

RECURSO IMPROCEDENTE:O
estadoapresenta sensível variedade de
climas. Prevalece o tropicalsuper-úmidode
monção, com elevada temperaturamédia
anual, superior a 24º Ce alta
pluviosidade(2.000 milímetros anuais); e o
tropical, com chuvasde verãoe inverno
seco, caracterizado por médias de 23°C no
planalto. A pluvisiodadeé alta também
nesse clima: excede a média anual de 1
500 milímetros. Já em lugares elevados,
como a Chapada dos Guimarãese a Serra
do Monte Cristo, o clima é subtropicale a
média anual não passa dos dezessete
graus centígrados, podendo chegar
bruscamente a zero grau
centígrado.Durante a atuação de uma
intensa massa de ar polar, as temperaturas
durante a tarde nas cidades do centro-sul e
sudoeste do estado podem estar próximas
a 10°C, enquanto que no restante do
território as temperaturas ultrapassam os
30°C. Portanto apenas o item I está errado,
conforme divulgado no Gabarito Oficial.
Mantém-se o gabarito já
divulgado.https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato
_Grosso#Clima

ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES CONHECIMENTOS GERAIS 24 DEFERIDO

prezados examinadores, em que passe a renomada banca ter indicado a alternativa C, como a resposta
correta da questão numero 24,creio que deva ter acontecido algum equívoco, pois como explicito na lei
LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. em seu Art. 4º,§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da
carga horária do internato médico na graduação serão desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço
de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser
disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais.
e em seu artigo 13,§ 1º  A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais
Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade:
I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no
País, inclusive os aposentados;
II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da
Medicina no exterior; e
III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.
Dessa forma, peço aos nobres examinadores que alterem o gabarito da questão 24, para a alternativa
letra D, haja vista ser a resposta que melhor se adequa ao caso.

RECURSO PROCEDENTE: Por constar
erro na data (2015) e não (2016) a
alternativa "D", também está errada. Diante
de possuir duas alternartivas erradas,
anulada-se a questão por erro na
formulação, aplicando o item 8.11 do Edital
de Concurso Público nº 001/2017. "8.11.
Se do exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será atribuída
a todos os candidatos, independentemente
de terem recorrido".
Fonte:
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/07/
brasil-institui-novas-regras-para-abertura-d
e-cursos-de-medicina
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CONCURSO PÚBLICO - 001/2017

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR PORTUGUES 8 DEFERIDO

A questão 08 pede a opção incorreta com base na concordância nominal, porém a opção C, apontada
como resposta no gabarito preliminar é uma opção correta, analisaremos com base na concordância
nominal:

C) Havia menos pessoas do que se esperava.

O verbo haver é impessoal quando está no sentido de “existir”, ou seja, não admite sujeito. Neste caso,
é invariável (não flexionado) e conjugado na terceira pessoa do singular.
Vejamos:

a) Não houve candidatos suficientes para este concurso.
b) Havia muitas pessoas para fazer a prova do concurso.
c) Há dez dias não como carne vermelha.
d) Haverá alguém que possa ajudar-me!

Sempre que quisermos referir alguém ou alguma coisa em menor número, em menor quantidade, numa
posição inferior, devemos utilizar a palavra menos. É uma palavra uniforme e invariável, ou seja, não há
flexão da mesma em gênero (masculino e feminino) e em número (singular e plural). É correto dizer:
menos pão, menos livros, menos água, menos cadeiras, o menos, a menos. 

Portanto, não havendo outra alternativa que esteja incorreta, peço anulação da questão.
 

RECURSO PROCEDENTE: ANULAÇÃO
DA QUESTÃO:Recurso assiste ao
recorrente, visto que na alternativa C
houve correção automática da palavra
&ldquo;menas&rdquo; por
&ldquo;menos&rdquo;, portanto, a questão
não apresenta nenhuma alternativa
correta.

AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR PORTUGUES 8 DEFERIDO

A questão 08 pede a opção incorreta com base na concordância nominal, porém a opção C, apontada
como resposta no gabarito preliminar é uma opção correta, analisaremos com base na concordância
nominal:

C) Havia menos pessoas do que se esperava.

O verbo haver é impessoal quando está no sentido de “existir”, ou seja, não admite sujeito. Neste caso,
é invariável (não flexionado) e conjugado na terceira pessoa do singular.
Vejamos:

a) Não houve candidatos suficientes para este concurso.
b) Havia muitas pessoas para fazer a prova do concurso.
c) Há dez dias não como carne vermelha.
d) Haverá alguém que possa ajudar-me!

Sempre que quisermos referir alguém ou alguma coisa em menor número, em menor quantidade, numa
posição inferior, devemos utilizar a palavra menos. É uma palavra uniforme e invariável, ou seja, não há
flexão da mesma em gênero (masculino e feminino) e em número (singular e plural). É correto dizer:
menos pão, menos livros, menos água, menos cadeiras, o menos, a menos. 

Portanto, não havendo outra alternativa que esteja incorreta, peço anulação da questão.
 

RECURSO PROCEDENTE: ANULAÇÃO
DA QUESTÃO:Recurso assiste ao
recorrente, visto que na alternativa C
houve correção automática da palavra
&ldquo;menas&rdquo; por
&ldquo;menos&rdquo;, portanto, a questão
não apresenta nenhuma alternativa
correta.
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AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR CONHECIMENTOS GERAIS 24 DEFERIDO

O Programa mais médicos, foi instituído inicialmente a partir da seguinte medida provisória:

MEDIDA PROVISÓRIA  No 621, DE 8 DE JULHO DE 2013 

Institui o Programa Mais Médicos e dá outras providências.

DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL 

Art. 4o Para os ingressantes nos cursos de medicina a partir de 1o de janeiro de 2015, a formação do
médico abrangerá dois ciclos distintos e complementares entre si, correspondendo: 
I - o primeiro ciclo, à observância das diretrizes curriculares nacionais, com o cumprimento da carga
horária não inferior a sete mil e duzentas horas; e 
II - o segundo ciclo, a treinamento em serviço, exclusivamente na atenção básica à saúde no âmbito do
SUS, com duração mínima de dois anos, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Educação
- CNE, homologada pelo Ministro de Estado da Educação.

Posteriormente, a LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 em substituição à medida provisória,
alterou o Art. 4º da seguinte forma:

Art. 4º O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva implantação das diretrizes
curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico na graduação serão
desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o
tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais.

§ 2º As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS e as
atividades de Residência Médica serão realizadas sob acompanhamento acadêmico e técnico,
observado o art. 27 desta Lei.

§ 3º O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo constitui ponto de auditoria nos
processos avaliativos do Sinaes.

Notícia

“A iniciativa prevê, ainda, uma mudança na formação dos estudantes de Medicina: a partir de 1º janeiro
de 2015, os alunos que ingressarem na graduação deverão atuar por um período de dois anos em
unidades básicas e na urgência e emergência do SUS.”
Fonte:
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/07/brasil-institui-novas-regras-para-abertura-de-cursos-de-medi
cina

Portanto, a alternativa D, que afirma que "a partir de 1º de janeiro de 2016, os alunos que ingressarem
na graduação deverão atuar por um período de três anos em unidades básicas e na urgência e
emergência do SUS" está incorreta, pois a medida provisória indicava uma atuação de dois anos a
partir de 1º de janeiro de 2015.

Sendo assim, solicito anulação da questão uma vez que apresenta duas alternativas incorretas.

RECURSO PROCEDENTE: Por constar
erro na data (2015) e não (2016) a
alternativa "D", também está errada. Diante
de possuir duas alternartivas erradas,
anulada-se a questão por erro na
formulação, aplicando o item 8.11 do Edital
de Concurso Público nº 001/2017. "8.11.
Se do exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será atribuída
a todos os candidatos, independentemente
de terem recorrido".
Fonte:
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/07/
brasil-institui-novas-regras-para-abertura-d
e-cursos-de-medicina
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AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR CONHECIMENTOS GERAIS 23 IMPROCEDENTE

Significado de identificar

Provar ou reconhecer a identidade de.
Fonte: https://dicionariodoaurelio.com/identificar

A opção b não “identifica o referido escândalo”, como descrita no enunciado. Pois levando em
consideração o real significado do verbo identificar, qual seja, determinar ou comprovar a identidade de
algo, a opção b não dá “nome ao boi”, ela apenas DESCREVE FATOS do referido escândalo.
Sendo assim, solicito anulação da questão.

RECURSO IMPROCEDENTE: No
enunciado da questão pede que o
candidato assinale a alternativa que
identifica o escândulo, que corresponde a
alternartiva "B", conforme divulgado no
Gabarito Oficial. Mantém-se o Gabarito.

AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR ESPECÍFICA 34 INDEFERIDO

Por se tratar de Questão de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de engenharia civil , a Questão deveria
cobrar conhecimentos registrados nas normas da ABNT ou Tabela SINAPI, onde a resposta para tal
questão seria SANFONADA ou ARTICULADA.

Devemos observar ainda que Esquadrias são especificadas em PROJETOS ARQUITETÔNICOS.

Deve-se levar em consideração ainda, que ESQUADRIA CAMARÃO é um termo regionalístico, não
utilizado em Mato Grosso, local de realização do concurso.

Sendo assim, solicito anulação da questão referida acima.

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a única
opção correta para a imagem mostrada na
questão é a alternativa D. A questão possui
como assunto uma generalidade básica do
conhecimento em esquadrias pedido no
Edital.

ERIKS MATOS DA SILVA ESPECÍFICA 34 DEFERIDO

REFERENCIA ALTERNATIVA C: No Microsoft Excel 2002 e em versões posteriores do Excel, agora
você pode usar senhas para proteger a intervalos específicos em suas planilhas. Esta é uma alteração
das versões anteriores do Excel, em que uma senha se aplica a toda a planilha, o que pode ter vários
intervalos protegidos.

REFERENCIA ALTERNATIVA D: Não e necessario importar e exportar arquivo para se vincular uma
celula, ja que o excel permite criar inumeras planilhas dentro de sua area de trabalho, podendo criar
vinculos entre elas.: 

RECURSO PROCEDENTE: Por possuir
mais de uma alternativa errada, anula-se a
questão por erro na formulação, aplicando
o item8.11."Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

ERIKS MATOS DA SILVA ESPECÍFICA 39 DEFERIDO
A pergunta foi elaborada de maneira incorreta, sendo que das 04 alternativas a alternativa "A" era a
unica que condizia com a maneira correta do resultado de uso do atalho. Então nesse sentido a
pergunta deveria ser "Sobre o atalho de teclado no aplicativo do microsoft word/2013, pode-se afirmar:"

RECURSO PROCEDENTE: Por possuir
mais de uma alternativa errada, anula-se a
questão por erro na formulação, aplicando
o item8.11."Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

ERIKS MATOS DA SILVA CONHECIMENTOS GERAIS 20 DEFERIDO

A sexta republica brasileira inicia-se em 1985, Tancredo Neves ganha uma eleição indireta no colegio
eleitoral sucedendo o ultimo presidente militar Joao Figueiredo.
Tancredo faleceu e nao chegou a tomar posse, sendo substituido pelo seu vice-presidente Jose Sarney.

Sendo assim, nenhuma das alternativas corresponde a opçao correta.

RECURSO PROCEDENTE: Por não
constar no enunciado da questão se seria
pelo voto direto ou indireto anula-se a
questão por erro de formulação aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso Público nº
001/2017. "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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ERIKS MATOS DA SILVA CONHECIMENTOS GERAIS 20 DEFERIDO

A sexta republica brasileira inicia-se em 1985, Tancredo Neves ganha uma eleição indireta no colegio
eleitoral sucedendo o ultimo presidente militar Joao Figueiredo.
Tancredo faleceu e nao chegou a tomar posse, sendo substituido pelo seu vice-presidente Jose Sarney.

Sendo assim, nenhuma das alternativas corresponde a opçao correta.

RECURSO PROCEDENTE: Por não
constar no enunciado da questão se seria
pelo voto direto ou indireto anula-se a
questão por erro de formulação aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

ERIKS MATOS DA SILVA CONHECIMENTOS GERAIS 17 INDEFERIDO
De acordo com os pontos cardeais e o mapa do estado de MATO GROSSO, a cidade que faz divisa
com Santo Antonio do Leste é Campinapolis.

RECURSO IMPROCEDENTE:LIMITES
GEOGRÁFICOS -O Município de Santo
Antonio do Leste faz fronteira a Leste com
Primavera do Leste, ao Norte com
Paranatinga, a oeste com Campinápolis,
sudoeste com Novo São Joaquim e ao sul
com Poxoréu.
Fonte:http://www.santoantoniodoleste.mt.g
ov.br/Nossa-Cidade/Geografia/

LUIZ RAMIRO NUNES DAS NEVES PORTUGUES 8 DEFERIDO

A questão pede a alternativa que está errada com base na concordância nominal. O gabarito oficial diz
que a resposta é a letra "C", tendo como conteúdo a seguinte frase:

" Havia menos pessoas do que se esperava"

Entretanto, com base na concordância nominal, a frase acima está correta, visto que o verbo haver,
quando aplicado com o mesmo sentido do verbo existir, é impessoal e permanece na terceira pessoa
do singular. Portanto, a frase está correta, sendo que é dada como errônea pelo gabarito. Assim,
solicito recurso.

RECURSO PROCEDENTE: ANULAÇÃO
DA QUESTÃO:Recurso assiste ao
recorrente, visto que na alternativa C
houve correção automática da palavra
&ldquo;menas&rdquo; por
&ldquo;menos&rdquo;, portanto, a questão
não apresenta nenhuma alternativa
correta.
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LUIZ RAMIRO NUNES DAS NEVES CONHECIMENTOS GERAIS 18 IMPROCEDENTE

   Na questão 18, o enunciado traz uma contextualização do progresso da democracia no Brasil,
ressaltando os golpes militares e a fuga da democracia, visto que o último presidente eleito 
popularmente pelo voto direto antes do golpe militar Jânio Quadros, em 03 de outubro de 1960. Após
24 anos, o país contou com um massivo movimento popular e voltou a ter eleições diretas, com a
participação do povo.

   Na questão 18, o enunciado questiona o leitor da seguinte forma:

"Redemocratizado o país teve eleições diretas, onde teve o primeiro presidente reeleito: "

   Atráves da pergunta acima contida no enunciado, fica ambíguo o sentido da palavra reeleito, pois o
termo reeleito pode retomar dois sentidos, de que o país teve:

  Sentido 1) O primeiro presidente reeleito pelo voto direto, com participação popular, após 24 anos de
eleições não democráticas;

 Sentido 2) O primeiro presidente reeleito após a retomada da democracia, que seria aquele que
conseguiu ficar dois mandatos no poder;

Para o sentido 1, a resposta correta seria letra D - Fernando Collor de Melo, o primeiro presidente
reeleito pelo voto direto, após a fuga da democracia brasileira por 24 anos;

Já para o sentido 2, a resposta correta seria letra c - Fernando Henrique Cardoso, o primeiro presidente
reeleito após a volta da participação popular, sendo que ficou no poder do país por dois mandatos.

Sendo assim, pelo ambiguidade presente na frase que questiona o leitor, como também pela dificuldade
ocasionada por isso na correta resolução da questão, solicito recurso.

RECURSO IMPROCEDENTE:Sexta
República BrasileiraouNova Repúblicaé o
nome do período da História do Brasilque
se seguiu ao fim do regime militar. É
caracterizado pela ampla
democratizaçãopolítica do Brasile sua
estabilização econômica.Transição:
Tancredo Neves e o Governo Sarney
(1985&ndash;1990). Apesar de eleito,
Neves não chegou a assumir o seu cargo.
Devido a uma complicação de sua doença,
Tancredo Neves foi internado, sendo
operado no dia 14 de marçode 1985 e
contraindo infecção hospitalar. No dia da
posse, 15 de marçode 1985, assume então
José Sarneyde modo interino. No dia 21 de
abril, o porta-voz da República anuncia o
falecimento oficial do presidente Tancredo
Neves. Deste dia em diante, Sarney seria
reconhecido como presidente em exercício
pleno. Governos Collor e Itamar Franco
(1990&ndash;1994). Em 1989, o
ex-governador do estado de Alagoas
Fernando Collor, praticamente
desconhecido no resto do país, por força
de uma campanha agressiva baseada na
promessa de combate à corrupção
(combate aos marajás), da construção de
uma imagem de líder jovem e dinâmico,
que vendia uma imagem de político de
direita progressista (seu partido era o
inexpressivo Partido da Reconstrução
Nacional). Contando com apoio de setores
que temiam a vitória do candidato, Luiz
Inácio da Silva, Fernando Collor é eleito
presidente, nas primeiras eleições diretas
para o cargo desde 1960. Governo
Fernando Henrique (1995&ndash;2002).
Com o sucesso do Plano Real, Fernando
Henrique Cardoso, concorre e é eleito
presidente em 1994, conseguindo a
reeleição em 1998. Cardoso iniciou seu
primeiro mandato em 1 de janeiro de 1995,
e foi reeleito em 1998.Mantém-se o
Gabarito já divulgado.
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MARCELO AGUILAR CONHECIMENTOS GERAIS 24 INDEFERIDO

  Caro Coordenador, quero entrar em detalhes da questão de Conhecimento Gerais, na qual, a banca
examinadora realizou a determinada correção: 
   Sugere o item segundo a correção do gabarito parcial:
 
   A Amazônia legal é uma área que engloba nove estados do Brasil pertencentes à BACIA
AMAZÔNICA e à área de ocorrência das vegetações amazônicas. O governo federal, reunindo regiões
de idênticos problemas econômicos,políticos e sociais, com intuito de melhor planejar 0
desenvolvimento social econômico da região AMAZÔNICA, instituiu o conceito de " Amazônia Legal. A
atual área de abrangência da AMAZÔNIA LEGAL" corresponde à totalidade dos estados, EXCETO o
do: 
 A) ACRE
 B) AMAPÁ
 C) RONDÔNIA
X D) MATO GROSSO       "O estado de MT está fora da 
    abrangência da AMAZÔNIA LEGAL?!"                          
    A ÁREA ESCURA que está dentro do MAPA da questão 24, envolve toda a região norte,inclusive
MT. Entretanto, a AMAZÔNIA FAZ PARTE DO BIOMA DE MT. No caso de MS, aí sim, seria uma
exceção da AMAZÔNIA LEGAL. Pois estaria "fora" 
DA ABRANGÊNCIA DA AMAZÔNIA LEGAL, sendo envolvida somente pelo Pantanal Mato grossense.  

RECURSO IMPROCEDENTE: O Estado
de Mato Grosso, possui parte de seu
território na Amazônia Legal. No enunciado
da questão pede ao candidato à totalidade.
Portanto a alternativa "D" (Estado de Mato
Grosso).AAmazônia Legalé uma área que
engloba nove estadosdo
Brasilpertencentes à Bacia amazônicae à
área de ocorrência das vegetações
amazônicas. O governo federal, reunindo
regiões de idênticos problemas
econômicos, políticos e sociais, com o
intuito de melhor planejar o
desenvolvimento sociale econômicoda
região amazônica, instituiu o conceito de
"Amazônia legal".
A atual área de abrangência da Amazônia
Legal corresponde à totalidade dos
estados do Acre, Amapá, Amaonas, Pará,
Rondônia, Roraimae Tocantise parte dos
estados do Mato Grosso, Maranhão(a
oeste do meridiano de 44º de longitude
oeste) e Goiás, perfazendo uma
superfíciede aproximadamente 5 217
423quilômetros quadrados correspondente
a cerca de 61% do território brasileiro. Sua
população, entretanto, corresponde a
12,32% do total de habitantes do Brasil.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE
BARROS

CONHECIMENTOS GERAIS 17 DEFERIDO

a pergunta é para analisar 3 itens
só que os itens vieram definidos da seguinte forma:
I -
I -
III -

ou seja não teve a opção do item II,
com isso peço que essa questão seja anulada.

RECURSO PROCEDENTE: A questão foi
devidamente anulada no Gabarito
Preliminar, por erro na formulação.
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RECURSOS

MARIA CARDOSO DOS SANTOS ESPECÍFICA 31 INDEFERIDO

Resposta do Gabarito "D" 

De acordo com o manual do Ministério da Saúde, caderno 24, Pg24 capitulo 4.2, que corresponde a
Letra "A" como correta.

De acordo com a Biblioteca Virtual da Saùde,
A poeira doméstica é formada por uma mistura que inclui pele morta que cai das pessoas, fibras de
carpetes e de móveis estofados, de terra trazida por sapatos, de partículas trazidas pelo vento de fora
da residência, vegetais, fungos, bactérias, caspa humana e de animais, além de insetos e ácaros (seres
microscópicos responsáveis por sintomas alérgicos). É considerada o principal agente desencadeador
de alergia e crises asmáticas, por isso o ambiente deve ser o mais higiênico possível, a fim de evitar
que a pessoa entre em contato com esses elementos. É recomendado que não haja fumantes no
ambiente domiciliar; animais devem ser mantidos fora de casa, ou no mínimo não entrarem nos quartos
de dormir; ácaros são normalmente encontrados em carpetes, estantes de livros, cortinas e
principalmente em travesseiros e camas, por isso é importante que colchões e travesseiros sejam
forrados com material impermeável e este forro seja lavado periodicamente; baratas devem ser
combatidas, pois estão relacionadas à alergia e asma de maior gravidade.

Referencia da pesquisa do BVS *Associação de Asmaticos

Que tambem corresponde como correta a letra "A".

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o Ministério
da saúde aponta Remover gatos,
cachorros de casa e Manter
gatos/cachorros fora de sala/quartos como
método fraco no controle de alergênicos e
Reduzir objetos que acumulam poeira
como nenhuma evidência clínica no
controle de alergênico. O que se aponta
como mais forte controle de alergênicos é
a capa impermeável nas camas e lavar as
roupas com água quente, daí a evidência
mais forte associada ao ato de lavar as
roupas com água quente como evidência
clínica.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
doencas_respiratorias_cronicas.pdf

MARILZAN RAMOS DE OLIVEIRA PORTUGUÊS 5 DEFERIDO

A questão de número 05, apresenta as quatro alternativas verdadeiras.
Quando se coloca a palavra "NÃO" na frase da alternativa "D", torna a sentença verdadeira.
Quando se trata de preposições, é uma classe de palavras invariáveis, tanto em gênero número e grau.
Quando dizemos: "Não se flexionada em gênero e número, estamos afirmando que essa classe de
palavras invariáveis, dar a se entender que as preposições são variáveis, e não ao contrário. Com isso
a afirmação se torna verdadeira, contradizendo a assertiva da questão. 

RECURSO PROCEDENTE:DEFERIDO
&ndash; ANULAÇÃO DA
QUESTÃO.Recurso assiste ao recorrente,
visto que houve um erro de digitação que
invalidou o gabarito.

MARILZAN RAMOS DE OLIVEIRA MATEMÁTICA 12 DEFERIDO

A questão de n°12, apresenta ERRO, quando foi estabelecido apenas números maiores que -12, que
são (-11, -10, -9,...) sendo que a resolução nos da um limite maior de números que também mantém a
desigualdade da questão.
Por exemplo os números -21, -20, -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, todos esses números mantém a
desigualdade pedido na questão.
Em relação a alternativa correta no gabarito, não deixa de esta correta, quando se resolve este tipo de
questão, ela nos apresenta uma relação de valores que torna a sentença falsa, o valor estabelecido
nesta questão foi de >ou= -22. sendo assim todos os valores maiores que -22, mantém a desigualdade
pedida na questão. A alternativa verdadeira do gabarito a letra"C", não relaciona os valores citado a
cima, que também mantém a desigualdade da questão. Sendo assim a questão n° 12, apresenta uma
alternativa que não contempla todos valores real da inequação. Por isso a questão "NÃO" apresenta
alternativa correta.
 

RECURSO PROCEDENTE: ANULAÇÃO
DA QUESTÃO:Recurso assiste ao
recorrente, visto que a questão não
apresenta nenhuma alternativa
correta.Resolução:7&#119909;&minus;40&
le;8&#119909;&minus;18;7&#119909;&min
us;8&#119909;&le;40&minus;18;&minus;&
#119909;&le;40&minus;18;&minus;&#1199
09;&le;22;&#119909;&ge;&minus;22.Maior
es ou iguais a &ndash; 22.

MARTA DE SOUSA SILVA CONHECIMENTOS GERAIS 18 DEFERIDO

apos a Sexta Republica Brasileira ou nova Republica, de acordo com a historia do brasil, foram reeleitos
três Presidentes do Brasil!
Sendo Fernando Henrique Cardoso 1995-2002,Luis Inácio Lula da Silva 2003-2010 e Dilma vana
rousseff 2011 até 2016.
sendo assim o gabarito técnico de enfermagem esta errado, pois a questão certa é a letra C, não a letra
B.

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C". Os
Presidentes reeleitos foram:Fernando
Henrique Cardoso,Luiz Inácio Lula da Silva
eDilma Vana Rousseff. Portanto 03
Presidentes.
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RECURSOS

MARTA DE SOUSA SILVA ESPECÍFICA 31 INDEFERIDO
de acordo com a questão de numero 31, tanto a opção a,b e d estão corretas de acordo com o
ministério da saúde. então a questão apresenta se relevante.  

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o Ministério
da saúde aponta Remover gatos,
cachorros de casa e Manter
gatos/cachorros fora de sala/quartos como
método fraco no controle de alergênicos e
Reduzir objetos que acumulam poeira
como nenhuma evidência clínica no
controle de alergênico. O que se aponta
como mais forte controle de alergênicos é
a capa impermeável nas camas e lavar as
roupas com água quente, daí a evidência
mais forte associada ao ato de lavar as
roupas com água quente como evidência
clínica.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
doencas_respiratorias_cronicas.pdf
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ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

MAURO SÉRGIO OLARTECHEA ABREU CONHECIMENTOS GERAIS 19 INDEFERIDO

Senhor(es) examinador(es), analisando a resposta da terceira afirmação da pergunta 19, onde se lê:
"III. A pluviosidade é alta também nesse clima: excede a média anual de 1.500 milímetros. Já e, lugares
elevados, como Chapada de Guimarães e a Serra do monte Cristo, o clima de subtropical e a média
anual não passa dos dezessete graus centígrados, podendo chegar bruscamente a zero grau
centigrado. " Está afirmação é considerada como verdadeira de acordo com o gabarito preliminar.
Assim considerando a alternativa de letra (D) “Apenas I, está errada”. 

Entretanto a afirmação difere bibliografia e de sites consultado sobre o tema. 

Simone Schreiner discorre em sua dissertação com tema o “Clima e altitude em cidades tropicais: o
exemplo de Chapada dos Guimarães e uma comparação com Cuiabá MT.”

“Conforme Bordest (2007) na região do Planalto dos Guimarães, onde se localiza a cidade de Chapada
dos Guimarães, tem-se a influência do aquífero Guarani. Merece destaque também o escoamento
superficial e as águas subterrâneas. Este último que fornece água para o abastecimento público da
cidade de Chapada dos Guimarães.
A caracterização climática em escala regional que essa região pertence segundo Sette (2005), são os
climas predominantes no Domínio do Cerrado os Tropicais Megatérmico e o Mesotérmico. A
temperatura média anual fica em torno de 22 a 23 ºC, as máximas absolutas mensais não variam muito
ao longo dos meses do ano, podendo chegar a mais de 40ºC. Já as 
mínimas absolutas mensais variam bastante, atingindo valores próximos a zero, nos meses de
Maio a julho.”

Schreiner, Simone 
 Clima e altitude em cidades tropicais: o exemplo de Chapada dos Guimarães e uma comparação com
Cuiabá MT /Simone Schreiner.–2009.
http://www.geografiaufmt.com.br/index.php/biblioteca-dissertacoes/send/30-dissertacoes/200-clima-e-alt
itude-em-cidades-tropicais-o-exemplo-de-chapada-dos-guimaraes-e-uma-comparacao-com-cuiaba-mt

Outro autor que corrobora com essa afirmação João Carlos Vicente Ferreira  em seu livro Mato Grosso
e seus municípios. 
A seguinte consideração sobre o clima de Chapada dos Guimarães: ‘“Clima- Tropical quente e
sub-úmido. Precipitação média anual de 1.500mm, com intensidade nos meses de dezembro, janeiro e
fevereiro. Temperatura média anual de 24° C, maior máximo 40°C, e menor 0°C’ .
Ferreira, João Carlos Vicente. Mato Grosso e seus municípios. Cuiabá : Editora Buriti, [1997] 

Essa afirmação também consta no site da Prefeitura de Chapada dos Guimarães que tem como fonte
portalmatogrosso.
Consta a seguinte consideração sobre o clima de Chapada dos Guimarães: ‘“Clima- Tropical quente e
sub-úmido. Precipitação média anual de 1.500mm, com intensidade nos meses de dezembro, janeiro e
fevereiro. Temperatura média anual de 24° C, maior máximo 40°C, e menor 0°C’ .
Prefeitura de Chapada dos Guimarães
http://www.chapadadosguimaraes.mt.gov.br/a-prefeitura/demografia

Observa-se que a temperatura média anual de Chapada dos Guimarães está entre 22 a 24 °C, sendo
superior aos 17°C afirmados na alternativa III.

Com isso vemos que afirmação III também está errado como a afirmação I Assim sendo, solicito a
ALTERAÇÃO no gabarito de alternativa (D) “Apenas I, está errada” para a (E) “Apenas os itens I e III
estão errados”. Peço ao(s) senhor(es) que sejam avaliadas as ponderações que está apresentado.

RECURSO IMPROCEDENTE:O
estadoapresenta sensível variedade de
climas. Prevalece o tropicalsuper-úmidode
monção, com elevada temperaturamédia
anual, superior a 24º Ce alta
pluviosidade(2.000 milímetros anuais); e o
tropical, com chuvasde verãoe inverno
seco, caracterizado por médias de 23°C no
planalto. A pluvisiodadeé alta também
nesse clima: excede a média anual de 1
500 milímetros. Já em lugares elevados,
como a Chapada dos Guimarãese a Serra
do Monte Cristo, o clima é subtropicale a
média anual não passa dos dezessete
graus centígrados, podendo chegar
bruscamente a zero grau
centígrado.Durante a atuação de uma
intensa massa de ar polar, as temperaturas
durante a tarde nas cidades do centro-sul e
sudoeste do estado podem estar próximas
a 10°C, enquanto que no restante do
território as temperaturas ultrapassam os
30°C. Portanto apenas o item I está errado,
conforme divulgado no Gabarito Oficial.
Mantém-se o gabarito já
divulgado.https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato
_Grosso#Clima

Página 10 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA
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MAURO SÉRGIO OLARTECHEA ABREU CONHECIMENTOS GERAIS 24 DEFERIDO

Senhor(es) examinador(es), analisando a resposta da pergunta 24, onde se lê:
[QUESTÃO 24] O Programa Mais Médico se somou a um conjunto de ações e iniciativas do governo
para fortalecimento da Atenção Básica do país. A Atenção Básica é a porta de entrada preferencial do
Sistema Único  Saúde (SUS), que está presente em todos os municípios e próxima de todas as
comunidades. Sobre o Mais Médico, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta como
ERRADA.
A alternativa considerada correta de acordo com o gabarito preliminar é a alternativa de letra (C).

“[C] As vagas serão oferecidas prioritarimente a médicos brasileiros, interessados em atuar nas regiões
onde faltam profissionais. No caso do não preenchimento de todas as vagas, o Brasil aceitará
candidaturas de estrangeiros, com intenção de resolver esse problema que é emergencial.”
A afirmação realmente está errada, pois a LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 que Institui o
Programa Mais Médicos,  no Art. 13. no inciso 1° estabelece:

“§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil
observarão a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no
País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da
Medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.”
Observa que as vagas são de prioridade para médicos instituições de educação superior brasileiras ou
com diploma revalidado no País e não apenas por ser brasileiros, pois estrangeiros podem se formar
em instituições brasileiras e terão prioridade e relação aos brasileiros formados no exterior.

Entretanto, além da alternativa (C) tem outra afirmação errada, sendo a alternativa (D) que afirma “A
partir de 1° janeiro de 2016, os alunos que ingressarem na graduação deverão atuar por um período de
três anos em unidades básicas e na urgência e emergência do SUS.”

Está afirmação difere da LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 que Institui o Programa Mais
Médicos, no Art. 4. no inciso 1° estabelece:

“ § 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico na graduação serão
desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o
tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais.”

Com isso vemos que questão apresenta duas alternativa ERRADA (C) e (D). Assim sendo, solicito a
ANULAÇÃO da Questão 24. Peço ao(s) senhor(es) que sejam avaliadas as ponderações que está
apresentado.

RECURSO PROCEDENTE: Por constar
erro na data (2015) e não (2016) a
alternativa "D", também está errada. Diante
de possuir duas alternartivas erradas,
anulada-se a questão por erro na
formulação, aplicando o item 8.11 do Edital
de Concurso Público nº 001/2017. "8.11.
Se do exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será atribuída
a todos os candidatos, independentemente
de terem recorrido".
Fonte:
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/07/
brasil-institui-novas-regras-para-abertura-d
e-cursos-de-medicina
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RECURSOS

MAURO SÉRGIO OLARTECHEA ABREU ESPECÍFICA 30 INDEFERIDO

Senhor(es) examinador(es), analisando a resposta da pergunta 24, onde se lê:
[QUESTÃO 30] Como é chamado o elemento presente na tesoura B, mas ausente na tesoura A ?
[A] Linha
[B] Asna
[C] Perna
[D] Pendural
A alternativa considerada correta de acordo com o gabarito preliminar é a alternativa de letra (B).
Entretanto, a afirmação difere bibliografia e de sites consultado sobre o tema. 

O renomado  professor Walter Pfeil em seu livro Estrutura de Madeira (em anexo) denomina que o
elemento ausente na tesoura A é denominado “escora” pg 17.
PFEIL, Walter, PFEIL, Michèle, Estruturas de Madeira. 6a ed., Ed. LTC, 2003

O professor Silvia Romfim em suas aulas ministrada na Universidade Estadual de Mato Grosso
(UNEMAT) na matéria Estrutura de Madeira (em anexo) denomina que o elemento ausente na tesoura
A é denominado “diagonal ou escora” pg35.
ROMFIM, Silvia, Estruturas de Madeira- Notas de Aula. Universidade Estadual de Mato Grosso
(UNEMAT).
O professor Guilherme Brigolini em suas aulas ministrada na Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) na matéria Construção Civil – Elemento de Cobertura (em anexo) que o elemento ausente na
tesoura A é denominado “mão francesa, diagonal ou escora” pg66.

BRIGOLINI, Guilherme, Construção Civil – Elemento de Cobertura - Notas de Aula. Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP).
http://www.em.ufop.br/deciv/departamento/~abc/civ601_06elementoscobertura.pdf

Com isso vemos que literatura técnica não denomina o elemento faltante como “asna”, sendo
denominado como: mão francesa, diagonal ou escora. Assim sendo, solicito a ANULAÇÃO da Questão
30. Peço ao(s) senhor(es) que sejam avaliadas as ponderações que está apresentado.

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o termo
asna é amplamente utilizado assim como
todos os outros elementos citados nas
alternativas. Todos eles sendo bem
distintos um dos outros, tornando o
elemento presente em B e ausente em A
como única opção a asna, alternativa B.
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RECURSOS

MAURO SÉRGIO OLARTECHEA ABREU CONHECIMENTOS GERAIS 21 IMPROCEDENTE

Senhor(es) examinador(es), analisando a resposta da pergunta 21, onde se lê:

[Questão 21 ]. Indique a alternativa ERRADA.
[A] O Brasil é uma República porque o Chefe de estado é eleito pelo povo, por mandato.
[B] É Presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de
governo. É Federativa porque entre os federativos têm autonomia política.
[C] A União está divida em três poderes, independentes e harmônicos entre si. São eles o Legislativo,
que elabora leis; o Executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público; e o
Poder Judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o estado.
[D] O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada pela União, Estados e municípios,
em que o exercício do poder é atribuído a órgãos dependentes, submetidos a um sistema de controle
para garantir o cumprimento das leis e da Constituição.

A alternativa considerada correta de acordo com o gabarito preliminar é a alternativa de letra (D).

Entretanto, além da alternativa (D) tem outra afirmação errada, sendo a alternativa (B) que afirma “É
Presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de governo. É
Federativa porque entre os federativos têm autonomia política.”

Está afirmação difere da definição que consta do site do governo Federal onde afirma que ” É
Presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de governo. É
Federativa porque os estados têm autonomia política.”   
http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/entenda-como-funciona-a-estrutura-do-estado-brasileiro

Com isso vemos que ultima parte da afirmação de alternativa (B) “ É Federativa porque entre os
federativos têm autonomia política.” é uma afirmativa  FALSA por ter erro de definição da palavra
Federativo. Assim sendo, a questão apresenta duas alternativas (B) e (D), com isso solicito a
ANULAÇÃO da Questão 21. Peço ao(s) senhor(es) que sejam avaliadas as ponderações que está
apresentado.

RECURSO IMPROCEDENTE: (D) O Brasil
é uma República Federativa
Presidencialista, formada pela União,
Estados, Distrito Federal e municípios, em
que o exercício do poder é atribuído a
órgãos distintos e independentes,
submetidos a um sistema de controle para
garantir o cumprimento das leis e da
Constituição. (A) OBrasil é uma República
porque o Chefe de estado é eleito pelo
povo, por período de tempo determinado.
(B) É Presidencialista porque o presidente
da República é Chefe de Estado e também
Chefe de governo. É Federativa porque os
estados têm autonomia política. (C)A União
está divida em três poderes,
independentes e harmônicos entre si. São
eles o Legislativo, que elabora leis; o
Executivo, que atua na execução de
programas ou prestação de serviço
público; e o Poder Judiciário, que soluciona
conflitos entre cidadãos, entidades e o
estado. Portando a única alternativa errada
é a letra "D". Mantém-se o gabarito já
divulgado.
Fonte:http://www.brasil.gov.br/governo/200
9/11/entenda-como-funciona-a-estrutura-do
-estado-brasileiro.

MAURO SÉRGIO OLARTECHEA ABREU PORTUGUES 8 DEFERIDO

Senhor(es) examinador(es), analisando a resposta da terceira afirmação da pergunta 08, onde se lê:
[Questão 08] Todas as alternativas abaixo estão corretas com base na concordância nominal, exceto:
[A] Segundo Drummond, há portas por que só passam meias pessoas.
[B] Pelo que nós sabemos, ela só vai se for de carro.
[C] Havia menos pessoas do que se esperava.
[D] Paris é uma cidade muito cara para quem dispõe de pouco recursos.

A alternativa considerada correta de acordo com o gabarito preliminar é a alternativa de letra (C).
Entretanto, a alternativa está correta, pois a palavra menos é invariável.
Com isso vemos alternativa (C) está correta assim, não contém alternativa errada, todas estão corretas.
Assim sendo, solicito a ANULAÇÃO da Questão 08. Peço ao(s) senhor(es) que sejam avaliadas as
ponderações que está apresentado.

RECURSO PROCEDENTE: ANULAÇÃO
DA QUESTÃO:Recurso assiste ao
recorrente, visto que na alternativa C
houve correção automática da palavra
&ldquo;menas&rdquo; por
&ldquo;menos&rdquo;, portanto, a questão
não apresenta nenhuma alternativa
correta.

PATRICIA FERREIRA DELLALIBERA PORTUGUES 8 DEFERIDO

No enunciado da questão se pede para marcar a alternativa INCORRETA com base na concordância
nominal, contudo a alternativa dada no gabarito é a C), estando a mesma CORRETA, pois a
concordância nominal com a palavra menos é sempre invariável.
Ainda, a assertiva é dada como exemplo de concordância nominal no seguinte material de referência:
•	BEZERRA, Rodrigo.  Nova gramatica da Língua Portuguesa para Concursos.  7.ed.  Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 577.

RECURSO PROCEDENTE: ANULAÇÃO
DA QUESTÃO:Recurso assiste ao
recorrente, visto que na alternativa C
houve correção automática da palavra
&ldquo;menas&rdquo; por
&ldquo;menos&rdquo;, portanto, a questão
não apresenta nenhuma alternativa
correta.
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RECURSOS

PATRICIA FERREIRA DELLALIBERA CONHECIMENTOS GERAIS 24 DEFERIDO

No enunciado da questão se pede para assinalar a alternativa ERRADA, devendo esta ser a D), pois a
C) conforme conta no gabarito está correta.
Segundo o Portal Saúde do SUS* no programa mais médicos “As vagas serão oferecidas
prioritariamente a médicos brasileiros, interessados em atuar nas regiões onde faltam profissionais. No
caso do não preenchimento de todas as vagas, o Brasil aceitará candidaturas de estrangeiros, com a
intenção de resolver esse problema, que é emergencial para o país.” Estando assim, a assertiva C)
correta.
* Disponível em:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/mais-medicos/mais-sobre-mais-
medicos/5953-como-funciona-o-programa

 Já, segundo a Lei Nº 12.871, de 22 de outubro de 2013; CAPÍTULO III; § 1º; o tempo de atuação no
SUS é um período de dois anos e não três como escrito na assertiva D), devendo a mesma ser a
alternativa considerada no gabarito.

RECURSO PROCEDENTE: Por constar
erro na data (2015) e não (2016) a
alternativa "D", também está errada. Diante
de possuir duas alternartivas erradas,
anulada-se a questão por erro na
formulação, aplicando o item 8.11 do Edital
de Concurso Público nº 001/2017. "8.11.
Se do exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será atribuída
a todos os candidatos, independentemente
de terem recorrido".
Fonte:
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/07/
brasil-institui-novas-regras-para-abertura-d
e-cursos-de-medicina

RENATHIELLY FERNANDA DA SILVA CONHECIMENTOS GERAIS 19 INDEFERIDO

A questão 19 trata da sensível variedade de climas do estado do Mato Grosso. De acordo com o
gabarito preliminar a resposta correta é a alternativa "D" a qual diz que apenas a afirmativa I está
errada. Contudo a afirmava III também está errada, desta forma a alternativa correta é a "C". 
A Afirmativa III também está errada pois afirma que na Chapada dos Guimarães e na Serra do Monte
Cristo a média anual da temperatura não passa dos 17ºC, no entanto essa média é maior.
O link a seguir mostra que a temperatura média anual da Chapada supracitada é igual a 22.2ºC:
https://pt.climate-data.org/location/43161/
O próximo link evidencia que o município de Pontes e Lacerda o qual abriga a Serra do Monte Cristo
tem temperatura média de 25ºC: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontes_e_Lacerda
Já o último link faz referência ao site do Instituto Nacional de Meteorologia que mostra em sua série
história que em toda a extensão territorial do estado do Mato Grosso não há temperaturas médias
anuais menores que 20ºC.
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/page&page=anomaliaTempMediaAnual 

RECURSO IMPROCEDENTE:O
estadoapresenta sensível variedade de
climas. Prevalece o tropicalsuper-úmidode
monção, com elevada temperaturamédia
anual, superior a 24º Ce alta
pluviosidade(2.000 milímetros anuais); e o
tropical, com chuvasde verãoe inverno
seco, caracterizado por médias de 23°C no
planalto. A pluvisiodadeé alta também
nesse clima: excede a média anual de 1
500 milímetros. Já em lugares elevados,
como a Chapada dos Guimarãese a Serra
do Monte Cristo, o clima é subtropicale a
média anual não passa dos dezessete
graus centígrados, podendo chegar
bruscamente a zero grau
centígrado.Durante a atuação de uma
intensa massa de ar polar, as temperaturas
durante a tarde nas cidades do centro-sul e
sudoeste do estado podem estar próximas
a 10°C, enquanto que no restante do
território as temperaturas ultrapassam os
30°C. Portanto apenas o item I está errado,
conforme divulgado no Gabarito Oficial.
Mantém-se o gabarito já
divulgado.https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato
_Grosso#Clima
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RECURSOS

RICARDO BALTAZAR DE JESUS CONHECIMENTOS GERAIS 18 DEFERIDO

Foram 3 presidentes reeleitos apos a sexta republica do brasil, sendo a letra c e não a letra b que diz
somente 2 como esta no gabarito 
Foram eles :
Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 1999
e de 1999 a 2003
	
Partido da Social
	Luiz Inácio Lula da Silva de 2003 a 2007
e de 2007 a 2011

	Dilma Rousseff	f1 de janeiro de 2011 a 2015
janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2016, ela sofreu impeachment, porem ela foi reeleita que é o que
pergunta a questão.

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C". Os
Presidentes reeleitos foram:Fernando
Henrique Cardoso,Luiz Inácio Lula da Silva
eDilma Vana Rousseff. Portanto 03
Presidentes.

RICARDO BALTAZAR DE JESUS CONHECIMENTOS GERAIS 17 INDEFERIDO

De acordo com mapa rodoviário oficial do município é geograficamente impossível o município fazer
fronteira a leste com Primavera do leste já que as divisas intermunicipais ente Santo Antonio do Leste e
Primavera do Leste estão localizadas a oeste e sudoeste do nosso município de Santo Antonio do
Leste.
Sendo o Município de Campinápolis o fronteirante a leste de Santo Antonio do Leste. Sendo assim a
Resposta Correta seria a letra B) e não C) conforme divulgado pelo gabarito.
Segue em anexo Mapa rodoviário que atesta e confirma essa situação.

RECURSO IMPROCEDENTE:LIMITES
GEOGRÁFICOS -O Município de Santo
Antonio do Leste faz fronteira a Leste com
Primavera do Leste, ao Norte com
Paranatinga, a oeste com Campinápolis,
sudoeste com Novo São Joaquim e ao sul
com Poxoréu.
Fonte:http://www.santoantoniodoleste.mt.g
ov.br/Nossa-Cidade/Geografia/

RICARDO BALTAZAR DE JESUS CONHECIMENTOS GERAIS 20 DEFERIDO

A PERGUNTA É QUAL FOI O PRIMEIRO PRESIDENTE ELEITO NA SEXTA REPÚBLICA? SEXTA
REPUBLICA QUE TEVE INICIO EM março de 1985 e continua até á atualidade. Foi o Candidato
Tancredo Neves que ganha uma eleição indireta no Colégio Eleitoral, sucedendo o último presidente
militar, João Figueiredo. Tancredo não chega a tomar posse, vindo a falecer. Seu vice-presidente, José
Sarney, assume a presidência em seu lugar. 
Sendo assim nenhuma das alternativas apresentam a resposta correta.
Sendo que a resposta do Gabarito que afirma que foi a Letra C) Fernando Collor de Melo. Mas esse foi
o SEGUNDO presidente eleito na Sexta Republica mas o PRIMEIRO presidente eleito pelo povo depois
do regime militar.
Onde essa situação só foi possível graças a - Promulgação de uma nova constituição em 1988, que
valorizou a democracia e o respeito e os direitos do cidadão.
Presidentes da Nova República:
 
- 1985 a 1990 - Tancredo Neves Eleito e devido seu falecimento assumiu José Sarney Seu Vice
 
- 1990 a 1992 - Fernando Afonso Collor de Melo
 
- 1992 a 1995 - Itamar Augusto Cautiero Franco
 
-1995 a 2002 - Fernando Henrique Cardoso
 
- 2003 a 2010 - Luiz Inácio Lula da Silva
 
- 2011 a agosto 2016 - Dilma Vana Rousseff

- Agosto de 2016 até a atualidade - Michel Miguel Elias Temer Lulia
 

RECURSO PROCEDENTE: Por não
constar no enunciado da questão se seria
pelo voto direto ou indireto anula-se a
questão por erro de formulação aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".
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ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

RICARDO BALTAZAR DE JESUS ESPECÍFICA 39 DEFERIDO

opções da prova.
A) Ctrl+Shift+A — Ativa a formatação Todas maiúsculas.

B) Ctrl+Shift+D - Formata o texto com a fonte Times New Roman

C) Ctrl+Shift+E — Formata o texto com Sublinhado duplo

D) Ctrl+Shift+B -- Ativa o modo alterações

as respostas não condiz com a realidade do programa. segue a lista com o que cada atalho faz:

Ctrl+Shift+A — Ativa a formatação Todas maiúsculas. Unica resposta correta.
Ctrl+Shift+D — Formata o texto com Sublinhado duplo Ctrl+Shift+E — Ativa o modo alterações
Ctrl+Shift+B — Formata o texto com a fonte Times New Roman

Sendo assim são três opções que não se pode afirmar. já que a unica correta é a letra A)  

Pergunta deve ser cancelada já que existem 3 opções corretas.

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

RECURSO PROCEDENTE: Por possuir
mais de uma alternativa errada, anula-se a
questão por erro na formulação, aplicando
o item8.11. "Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

RONISCLEI GUIDA SOARES ESPECÍFICA 31 INDEFERIDO

Recomendações de cuidados com o ambiente:

Evite exposição cheiro de tintas, produtos químicos, de limpeza, perfumes
Combata a poeira, mofo e ácaros, mantendo sempre higienizados tapetes, sofás, cortinas e outros
elementos do ambiente
Guarde suas roupas de inverno em local arejado
Faça a manutenção regular de aparelhos de ar condicionado. Sem a manutenção adequada, a água
retida na tubulação pode criar fungos que serão espalhados pelo ambiente. Assim como a poeira, esses
bolores irritam e fecham as vias aéreas dificultando a passagem de ar.

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o Ministério
da saúde aponta Remover gatos,
cachorros de casa e Manter
gatos/cachorros fora de sala/quartos como
método fraco no controle de alergênicos e
Reduzir objetos que acumulam poeira
como nenhuma evidência clínica no
controle de alergênico. O que se aponta
como mais forte controle de alergênicos é
a capa impermeável nas camas e lavar as
roupas com água quente, daí a evidência
mais forte associada ao ato de lavar as
roupas com água quente como evidência
clínica.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
doencas_respiratorias_cronicas.pdf

RONISCLEI GUIDA SOARES CONHECIMENTOS GERAIS 18 DEFERIDO

Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1537268-confira-quem-foram-os-presidentes-do-brasil-desd
e-a-proclamacao-da-republica.shtml ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e
vídeos da Folha estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o
conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da
Folhapress (pesquisa@folhapress.com.br). As regras têm como objetivo proteger o investimento que a
Folha faz na qualidade de seu jornalismo. Se precisa copiar trecho de texto da Folha para uso privado,
por favor logue-se como assinante ou cadastrado.

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C". Os
Presidentes reeleitos foram:Fernando
Henrique Cardoso,Luiz Inácio Lula da Silva
eDilma Vana Rousseff. Portanto 03
Presidentes.
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ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS

RONISCLEI GUIDA SOARES CONHECIMENTOS GERAIS 18 DEFERIDO
4	Governo Fernando Henrique (1995–2002)
5	Governo Lula (2003–2010)
6	Governo Dilma Rousseff (2011–2016)

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C". Os
Presidentes reeleitos foram:Fernando
Henrique Cardoso,Luiz Inácio Lula da Silva
eDilma Vana Rousseff. Portanto 03
Presidentes.

RONISCLEI GUIDA SOARES CONHECIMENTOS GERAIS 20 DEFERIDO

1	Colapso do regime militar
2	Transição: Tancredo Neves e o Governo Sarney (1985–1990)
3	Governos Collor e Itamar Franco (1990–1994)
4	Governo Fernando Henrique (1995–2002)
5	Governo Lula (2003–2010)
6	Governo Dilma Rousseff (2011–2016)
7	Governo Temer (2016–presente)

RECURSO PROCEDENTE: Por não
constar no enunciado da questão se seria
pelo voto direto ou indireto anula-se a
questão por erro de formulação aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

RONISCLEI GUIDA SOARES CONHECIMENTOS GERAIS 19 INDEFERIDO -

RECURSO IMPROCEDENTE:A economia
dessa grande unidade federativa brasileira
está em constante ascensão e, em 2008, o
Produto Interno Bruto (PIB)
mato-grossense atingiu a marca de 42,7
bilhões de reais, correspondendo a 1,6%
do PIB nacional; no âmbito regional, sua
participação foi de 18,1%. A participação
das atividades econômicas para o PIB de
Mato Grosso é a seguinte:Agropecuária:
28,1%.Indústria: 16,4%.Serviços: 55,5%. A
agropecuária, apesar de corresponder a
28,1% das riquezas do estado, é a
principal atividade econômica, pois o setor
de serviços, que contribui com 55,5%, está
diretamente ligado a ela. A comercialização
de produtos e a instalação de hotéis e
restaurantes, entre outros segmentos do
setor de serviços, são alavancadas pelo
desenvolvimento agropecuário, que
também deu origem a novos municípios no
estado. Mantém-se o Gabarito divulgado.
Fonte:http://brasilescola.uol.com.br/brasil/e
conomia-mato-grosso.htm.
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RONISCLEI GUIDA SOARES ESPECÍFICA 31 INDEFERIDO www.jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=1275

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o Ministério
da saúde aponta Remover gatos,
cachorros de casa e Manter
gatos/cachorros fora de sala/quartos como
método fraco no controle de alergênicos e
Reduzir objetos que acumulam poeira
como nenhuma evidência clínica no
controle de alergênico. O que se aponta
como mais forte controle de alergênicos é
a capa impermeável nas camas e lavar as
roupas com água quente, daí a evidência
mais forte associada ao ato de lavar as
roupas com água quente como evidência
clínica.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
doencas_respiratorias_cronicas.pdf

RONISCLEI GUIDA SOARES CONHECIMENTOS GERAIS 20 DEFERIDO g1.globo.com/.../primeiro-presidente...ditadura.../4126374/

RECURSO PROCEDENTE: Por não
constar no enunciado da questão se seria
pelo voto direto ou indireto anula-se a
questão por erro de formulação aplicando o
item8.11 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."Se do exame de recursos
resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse
item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido".

RONISCLEI GUIDA SOARES ESPECÍFICA 30 INDEFERIDO https://blog.drconsulta.com/2017/03/6-mudancas-no-calendario-de-vacinacao-2017/

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que segundo o
Ministério da Saúde, O esquema vacinal
para adultos também muda em relação à
tríplice viral. Até então, a vacina era
ofertada em duas doses, uma na infância e
outra até os 19 anos, ou em uma dose de
20 a 49 anos. Agora, haverá a oferta desta
segunda dose até os 29 anos ou de uma
só dose de 30 a 49 anos. De acordo com
Domingues, a mudança ocorre devido à
ocorrência de novos surtos de caxumba
em 2016 e à necessidade de manter o país
livre de outras doenças, como sarampo.
Fonte:
http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/
brasil/2017/03/03/NWS,19756,70,450,NOTI
CIAS,2190-MINISTERIO-SAUDE-AMPLIA-
PUBLICO-ALVO-SEIS-VACINAS-NESTE-
ANO.asp
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RECURSOS

RONISCLEI GUIDA SOARES ESPECÍFICA 30 INDEFERIDO https://blog.drconsulta.com/2017/03/6-mudancas-no-calendario-de-vacinacao-2017/

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que segundo o
Ministério da Saúde, O esquema vacinal
para adultos também muda em relação à
tríplice viral. Até então, a vacina era
ofertada em duas doses, uma na infância e
outra até os 19 anos, ou em uma dose de
20 a 49 anos. Agora, haverá a oferta desta
segunda dose até os 29 anos ou de uma
só dose de 30 a 49 anos. De acordo com
Domingues, a mudança ocorre devido à
ocorrência de novos surtos de caxumba
em 2016 e à necessidade de manter o país
livre de outras doenças, como sarampo.
Fonte:
http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/
brasil/2017/03/03/NWS,19756,70,450,NOTI
CIAS,2190-MINISTERIO-SAUDE-AMPLIA-
PUBLICO-ALVO-SEIS-VACINAS-NESTE-
ANO.asp

RONISCLEI GUIDA SOARES CONHECIMENTOS GERAIS 24 IMPROCEDENTE https://www.suapesquisa.com/geografia/amazonia_legal.htm

RECURSO IMPROCEDENTE: O Estado
de Mato Grosso, possui parte de seu
território na Amazônia Legal. No enunciado
da questão pede ao candidato à totalidade.
Portanto a alternativa "D" (Estado de Mato
Grosso).AAmazônia Legalé uma área que
engloba nove estadosdo
Brasilpertencentes à Bacia amazônicae à
área de ocorrência das vegetações
amazônicas. O governo federal, reunindo
regiões de idênticos problemas
econômicos, políticos e sociais, com o
intuito de melhor planejar o
desenvolvimento sociale econômicoda
região amazônica, instituiu o conceito de
"Amazônia legal".
A atual área de abrangência da Amazônia
Legal corresponde àtotalidadedos estados
do Acre, Amapá, Amaonas, Pará,
Rondônia, Roraimae Tocantisepartedos
estados do Mato Grosso, Maranhão(a
oeste do meridiano de 44º de longitude
oeste) e Goiás, perfazendo uma
superfíciede aproximadamente 5 217
423quilômetros quadrados correspondente
a cerca de 61% do território brasileiro. Sua
população, entretanto, corresponde a
12,32% do total de habitantes do Brasil.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.
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RECURSOS

RONISCLEI GUIDA SOARES CONHECIMENTOS GERAIS 24 IMPROCEDENTE
sua área de abrangência  não corresponde a nenhum dos estados citados
https://www.suapesquisa.com/geografia/amazonia_legal.htm

RECURSO IMPROCEDENTE: O Estado
de Mato Grosso, possui parte de seu
território na Amazônia Legal. No enunciado
da questão pede ao candidato à totalidade.
Portanto a alternativa "D" (Estado de Mato
Grosso).AAmazônia Legalé uma área que
engloba nove estadosdo
Brasilpertencentes à Bacia amazônicae à
área de ocorrência das vegetações
amazônicas. O governo federal, reunindo
regiões de idênticos problemas
econômicos, políticos e sociais, com o
intuito de melhor planejar o
desenvolvimento sociale econômicoda
região amazônica, instituiu o conceito de
"Amazônia legal".
A atual área de abrangência da Amazônia
Legal corresponde àtotalidadedos estados
do Acre, Amapá, Amaonas, Pará,
Rondônia, Roraimae Tocantisepartedos
estados do Mato Grosso, Maranhão(a
oeste do meridiano de 44º de longitude
oeste) e Goiás, perfazendo uma
superfíciede aproximadamente 5 217
423quilômetros quadrados correspondente
a cerca de 61% do território brasileiro. Sua
população, entretanto, corresponde a
12,32% do total de habitantes do Brasil.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.

SAMANTHA MYRELLA FERREIRA CONHECIMENTOS GERAIS 24 DEFERIDO

De acordo com o gabarito a alternativa C) consta como a errada, mas de acordo com o portal da saúde:
"As vagas serão oferecidas prioritariamente a médicos brasileiros, interessados em atuar nas regiões
onde faltam profissionais. No caso do não preenchimento de todas as vagas, o Brasil aceitará
candidaturas de estrangeiros, com a intenção de resolver esse problema, que é emergencial para o
país.  Os municípios não podem esperar seis, sete ou oito anos para que recebam médicos para
atender a população brasileira." 
 O que torna a alternativa C) correta.
Fonte:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/mais-medicos/mais-sobre-mais-
medicos/5953-como-funciona-o-programa  

RECURSO PROCEDENTE: Por constar
erro na data (2015) e não (2016) a
alternativa "D", também está errada. Diante
de possuir duas alternartivas erradas,
anulada-se a questão por erro na
formulação, aplicando o item 8.11 do Edital
de Concurso Público nº 001/2017. "8.11.
Se do exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será atribuída
a todos os candidatos, independentemente
de terem recorrido".
Fonte:
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/07/
brasil-institui-novas-regras-para-abertura-d
e-cursos-de-medicina

SIDNEY ALVES DE JESUS CONHECIMENTOS GERAIS 18 DEFERIDO
Após a sexta republica foram reeleitos 03 presidentes,fernando henrique cardoso 1995 a 2002,luis
inacio lula da silva 2003 a 2010 e dilma roussef 2011 a 2014 e fora novamente reeleita em 2015 mas
sofreu um impeachment e deixou o cargo em 2016...mas foi reeeleita.portanto sao 03 reeleitos

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C". Os
Presidentes reeleitos foram:Fernando
Henrique Cardoso,Luiz Inácio Lula da Silva
eDilma Vana Rousseff. Portanto 03
Presidentes.
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SIDNEY ALVES DE JESUS CONHECIMENTOS GERAIS 24 INDEFERIDO não usa a acraseado antes da palavra "totalidade"

RECURSO IMPROCEDENTE: O Estado
de Mato Grosso, possui parte de seu
território na Amazônia Legal. No enunciado
da questão pede ao candidato à totalidade.
Portanto a alternativa "D" (Estado de Mato
Grosso).AAmazônia Legalé uma área que
engloba nove estadosdo
Brasilpertencentes à Bacia amazônicae à
área de ocorrência das vegetações
amazônicas. O governo federal, reunindo
regiões de idênticos problemas
econômicos, políticos e sociais, com o
intuito de melhor planejar o
desenvolvimento sociale econômicoda
região amazônica, instituiu o conceito de
"Amazônia legal".
A atual área de abrangência da Amazônia
Legal corresponde àtotalidadedos estados
do Acre, Amapá, Amaonas, Pará,
Rondônia, Roraimae Tocantisepartedos
estados do Mato Grosso, Maranhão(a
oeste do meridiano de 44º de longitude
oeste) e Goiás, perfazendo uma
superfíciede aproximadamente 5 217
423quilômetros quadrados correspondente
a cerca de 61% do território brasileiro. Sua
população, entretanto, corresponde a
12,32% do total de habitantes do Brasil.
Mantém-se o Gabarito já divulgado.

SIDNEY ALVES DE JESUS ESPECÍFICA 26 INDEFERIDO
como que na mesma pergunta ja vem a resposta,indusindo o canditado ao erro,na frase tem "um
composto iônico" e a resposta é a letra D iônico

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que
dissociação é a capacidade de um se
separar em mais partículas, como átomos
ou íons. São divididos em iônicos e não
iônicos. Os iônicos são quando em uma
solução, formam um composto. Os não
iônicos são quando em uma solução não
se separam. Iônicos e não-iônicos
possuem compostos a diferença está na
associação, não sendo a resposta iônico
induzindo a resposta correta.
Fonte:
http://radiologia.blog.br/diagnostico-por-ima
gem/exames-contrastados-conheca-as-6-c
aracteristicas-dos-meios-de-contraste

SIDNEY ALVES DE JESUS ESPECÍFICA 35 INDEFERIDO
por que na opçao 1 das altenativas "á ser" está acraseado e já na opçao 2 "a serem" não está
acraseado....se são as mesmas palavras a unica diferença é que uma está no singular e a outra no
plural

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o item I
apresenta um acento agudo e não uma
crase. Crase o acento é angulado à
esquerda, e no acento agudo a direita (á).
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SIDNEY ALVES DE JESUS PORTUGUÊS 2 INDEFERIDO
na pergunta"Por que comer muito rápido faz mal para a saúde" esse "a" tem que estar acraseado
ficando assim "á saúde"....conforme está na questão 39,onde diz"causam agravos á saúde e que
requerem nos serviços de saúde"

RECURSO IMPROCEDENTE: Recurso
não assiste ao recorrente, visto que
primeiramente o recurso não se refere ao
conteúdo exposto pela questão: uso dos
porquês. De qualquer forma, &ldquo;...faz
mal para a saúde&rdquo; e &ldquo;agravos
à saúde&rdquo; são duas frases distintas e
com regências diferentes. Observe:
&ldquo;mal para a saúde&rdquo;, não há
regência verbal, tampouco nominal, além
disso, já existe a preposição
&ldquo;para&rdquo;, portanto, é incorreto
manter duas preposições em conjunto
&ldquo;para à = para (preposição) + à
(preposição + artigo). Por fim, o
&ldquo;a&rdquo; é apenas artigo, logo, não
há contração da preposição
&ldquo;a&rdquo; + &ldquo;artigo&rdquo;
formando a crase. Por outro lado, em
&ldquo;agravos à saúde, há regência
nominal de &ldquo;agravos&rdquo;, sendo
assim, preposição mais artigo definido
acarreta no emprego do acento grave
indicador de crase. Gabarito correto e
mantido.

SIDNEY ALVES DE JESUS PORTUGUÊS 3 INDEFERIDO
nessa questão a mesma situaçao "mas é fundamental para a saúde,..." o correto é estar escrito "á
saúde" com o "a" acraseado

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que
primeiramente o recurso não se refere ao
conteúdo exposto pela questão:
acentuação gráfica da palavra saúde. De
qualquer forma, &ldquo;...faz mal para a
saúde&rdquo; e &ldquo;agravos à
saúde&rdquo; são duas frases distintas e
com regências diferentes. Observe:
&ldquo;mal para a saúde&rdquo;, não há
regência verbal, tampouco nominal, além
disso, já existe a preposição
&ldquo;para&rdquo;, portanto, é incorreto
manter duas preposições em conjunto
&ldquo;para à = para (preposição) + à
(preposição + artigo). Por fim, o
&ldquo;a&rdquo; é apenas artigo, logo, não
há contração da preposição
&ldquo;a&rdquo; + &ldquo;artigo&rdquo;
formando a crase. Por outro lado, em
&ldquo;agravos à saúde, há regência
nominal de &ldquo;agravos&rdquo;, sendo
assim, preposição mais artigo definido
acarreta no emprego do acento grave
indicador de crase. Gabarito correto e
mantido.
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THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ ESPECÍFICA 31 INDEFERIDO

Resposta do gabarito: "D" no que diz, Lavar roupa de cama com água quente.

Resposta correta de acordo com o Ministério da Saúde é:

Prevenção:
A poeira doméstica é formada por uma mistura que inclui pele morta que cai das pessoas, fibras de
carpetes e de móveis estofados, de terra trazida por sapatos, de partículas trazidas pelo vento de fora
da residência, vegetais, fungos, bactérias, caspa humana e de animais, além de insetos e ácaros (seres
microscópicos responsáveis por sintomas alérgicos). **É considerada o principal agente desencadeador
de alergia e crises asmáticas, por isso o ambiente deve ser o mais higiênico possível, a fim de evitar
que a pessoa entre em contato com esses elementos. É recomendado que não haja fumantes no
ambiente domiciliar; **animais devem ser mantidos fora de casa, ou no mínimo não entrarem nos
quartos de dormir; ácaros são normalmente encontrados em carpetes, estantes de livros, cortinas e
principalmente em travesseiros e camas, por isso é importante que colchões e travesseiros sejam
forrados com material impermeável e este forro seja lavado periodicamente; baratas devem ser
combatidas, pois estão relacionadas à alergia e asma de maior gravidade.

Então a resposta certa seria a letra "A" "B" ou "C" 

** representa o trecho das respostas.

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o Ministério
da saúde aponta Remover gatos,
cachorros de casa e Manter
gatos/cachorros fora de sala/quartos como
método fraco no controle de alergênicos e
Reduzir objetos que acumulam poeira
como nenhuma evidência clínica no
controle de alergênico. O que se aponta
como mais forte controle de alergênicos é
a capa impermeável nas camas e lavar as
roupas com água quente, daí a evidência
mais forte associada ao ato de lavar as
roupas com água quente como evidência
clínica.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
doencas_respiratorias_cronicas.pdf

THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ CONHECIMENTOS GERAIS 18 DEFERIDO

Resposta do Gabarito: "B"

* Fernando Henrique Cardoso, ( de 1 de Janeiro de 1995 á 31 de Dezembro de 1998, e reeleito em 1 de
Janeiro de 1999 á 31 de Dezembro de 2002 )  

* Luiz Inacio Lua da Silva, ( de 1 de Janeiro de 2003 á 31 de Dezembro de 2006, e reeleito em 1 de
Janeiro de 2007 á 31 de Dezembro de 2010 )

* Dilma Roussef, ( de 1 de Janeiro de 2011 á 31 de Dezembro de 2014, e reeleita em 1 de Janeiro de
2015, ficando na presidência até 31 de Agosto de 2016, apos Impeachment )

 Resposta CORRETA: "C"

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C". Os
Presidentes reeleitos foram:Fernando
Henrique Cardoso,Luiz Inácio Lula da Silva
eDilma Vana Rousseff. Portanto 03
Presidentes.

THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ CONHECIMENTOS GERAIS 18 DEFERIDO

Resposta do Gabarito: "B"

* Fernando Henrique Cardoso, ( de 1 de Janeiro de 1995 á 31 de Dezembro de 1998, e reeleito em 1 de
Janeiro de 1999 á 31 de Dezembro de 2002 )  

* Luiz Inacio Lua da Silva, ( de 1 de Janeiro de 2003 á 31 de Dezembro de 2006, e reeleito em 1 de
Janeiro de 2007 á 31 de Dezembro de 2010 )

* Dilma Roussef, ( de 1 de Janeiro de 2011 á 31 de Dezembro de 2014, e reeleita em 1 de Janeiro de
2015, ficando na presidência até 31 de Agosto de 2016, apos Impeachment )

 Resposta CORRETA: "C"

RECURSO PROCEDENTE: Gabarito
alterado para a alternativa "C". Os
Presidentes reeleitos foram:Fernando
Henrique Cardoso,Luiz Inácio Lula da Silva
eDilma Vana Rousseff. Portanto 03
Presidentes.

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES PORTUGUES 8 DEFERIDO

Questão 8.
A letra C está correta, havia está no singular pois deve concordar com esperava.
A letra A é a incorreta, por se tratar do objeto pessoas a palavra meia deve ficar no singular, pois tem o
sentido de metade. E no texto de Carlos só está deixam passar meia pessoas de cada vez.
https://www.pensador.com/frase/MzQ0Nzg4/

RECURSO PROCEDENTE: ANULAÇÃO
DA QUESTÃO:Recurso assiste ao
recorrente, visto que na alternativa C
houve correção automática da palavra
&ldquo;menas&rdquo; por
&ldquo;menos&rdquo;, portanto, a questão
não apresenta nenhuma alternativa
correta.
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RECURSOS

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES PORTUGUES 8 DEFERIDO

Questão 8.
A letra C está correta, havia está no singular pois deve concordar com esperava.
A letra A é a incorreta, por se tratar do objeto pessoas a palavra meia deve ficar no singular, pois tem o
sentido de metade. E no texto de Carlos só está deixam passar meia pessoas de cada vez.
https://www.pensador.com/frase/MzQ0Nzg4/

RECURSO PROCEDENTE: ANULAÇÃO
DA QUESTÃO:Recurso assiste ao
recorrente, visto que na alternativa C
houve correção automática da palavra
&ldquo;menas&rdquo; por
&ldquo;menos&rdquo;, portanto, a questão
não apresenta nenhuma alternativa
correta.

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES PORTUGUES 9 INDEFERIDO

Questão 9
Letra b está correta.. O verbo combina com o sujeito que está no plural.
A letra D é a incorreta, pois o que ela admira são os pelos olhos, o objeto está no plural então o verbo
deve acompanhar o mesmo.

RECURSO IMPROCEDENTE: Recurso
não assiste ao recorrente, visto que
segundo Rodrigo Bezerra (2015), quando o
verbo SER fizer parte de uma expressão
que indica quantidade (peso, medida,
preço), ele sempre ficará no singular.
Portanto, a alternativa B está incorreta, o
correto é: Duzentos gramas de presunto é
pouco para a lasanha. Já a alternativa D
está correta, pois quando o sujeito é
representado pelos pronomes neutros
&ldquo;tudo, isto, aquilo, o&rdquo;, o verbo
SER pode concordar tanto com o seu
sujeito quanto com o seu predicativo, por
exemplo: O que ele mais admira em você
é/são seus belos olhos verdes. Portanto,
gabarito correto e mantido.

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES CONHECIMENTOS GERAIS 17 DEFERIDO

Questão 17
Não deve ser anulada apesar de estar repetida a letra I duas vezes no enunciado a questão possui
alternativa correta, letra D, pois ela menciona que todos os itens estão corretos, então a questão deve
ser revalidada.

RECURSO PROCEDENTE: A questão foi
devidamente anulada no Gabarito
Preliminar, por erro na formulação.
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TIAGO KRUCZEWSKI REDIES CONHECIMENTOS GERAIS 21 IMPROCEDENTE

Questão 21 
Deve ser anulada pois, quem resolve questões entre entidades e o estado não é unicamente o
judiciário, estes podem ser resolvidos pelo legislativo. Dependendo da situação só pode ser resolvido
pelo legislativo e não pelo judiciário. Logo a letra C também está incorreta.
https://www.significados.com.br/poder-judiciario/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio_do_Brasil

RECURSO IMPROCEDENTE: (D) O Brasil
é uma República Federativa
Presidencialista, formada pela União,
Estados, Distrito Federal e municípios, em
que o exercício do poder é atribuído
aórgãos distintos e independentes,
submetidos a um sistema de controle para
garantir o cumprimento das leis e da
Constituição. (A) OBrasil é uma República
porque o Chefe de estado é eleito pelo
povo, por período de tempo determinado.
(B) É Presidencialista porque o presidente
da República é Chefe de Estado e também
Chefe de governo. É Federativa porque os
estados têm autonomia política. (C)A União
está divida em três poderes,
independentes e harmônicos entre si. São
eles o Legislativo, que elabora leis; o
Executivo, que atua na execução de
programas ou prestação de serviço
público; e o Poder Judiciário, que soluciona
conflitos entre cidadãos, entidades e o
estado. Portando a única alternativa errada
é a letra "D". Mantém-se o gabarito já
divulgado.
Fonte:http://www.brasil.gov.br/governo/200
9/11/entenda-como-funciona-a-estrutura-do
-estado-brasileiro.

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES CONHECIMENTOS GERAIS 24 DEFERIDO

Questão 24
De acordo com o mais médico os alunos que ingressarem na graduação deverão atuar por um período
de 2 anos e não 3 anos, por tanto a letra D  é a alternativa errada.
A letra C está correta, são contratados médicos estrangeiros onde não foram preenchidas vagas pelos
brasileiros.

RECURSO PROCEDENTE: Por constar
erro na data (2015) e não (2016) a
alternativa "D", também está errada. Diante
de possuir duas alternartivas erradas,
anulada-se a questão por erro na
formulação, aplicando o item 8.11 do Edital
de Concurso Público nº 001/2017. "8.11.
Se do exame de recursos resultar anulação
de item integrante de prova, a pontuação
correspondente a esse item será atribuída
a todos os candidatos, independentemente
de terem recorrido".
Fonte:
http://www.brasil.gov.br/educacao/2013/07/
brasil-institui-novas-regras-para-abertura-d
e-cursos-de-medicina
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TIAGO KRUCZEWSKI REDIES ESPECÍFICA 27 IMPROCEDENTE

Estaca mega são como todas as estacas mega cravadas com uso de cilindros hidráulicos,
popularmente denominados macacos hidráulicos, num conjunto de equipamentos com bombas e
manômetros. A estaca é constituída de segmentos pré-moldados de concreto com 50 cm de altura e
diâmetro de 25 cm. Uma das técnicas de fabricação dos pré-moldados com centrifugação do concreto
deixa um furo interno da ordem de oito centímetros.
As estacas mega de concreto têm sua carga de cravação limitada a 45 t. para estacas com
comprimento inferior a 10 m. Quando este comprimento é maior ou encontra argilas muito moles, a
carga de cravação deve ser diminuída devido aos efeitos de segunda ordem (flambagem). Um fato de
extrema importância e com frequência desconhecido e/ou desprezado pelos projetistas, é que as
estacas mega de concreto penetram no solo por sua própria expulsão, como as estacas pré-moldadas.
Este aspecto provoca altíssimas pressões neutras abaixo da ponta da estaca, permitindo um
relaxamento posterior da carga de cravação.
Com frequência, ao recravarmos uma estaca mega após alguns anos, encontraremos uma carga de
ruptura inferior à anotada na sua execução. Também é constante, uma estaca mega de concreto
cravada ao lado de uma estaca pré-moldada (ou outras) ficar com um comprimento menor do que a
outra, prejudicando seu comportamento quando analisado sob o efeito do grupo. A decisiva vantagem
da estaca mega de concreto é o seu custo. O custo de um reforço de fundação com esta estaca é da
ordem da metade do custo de um reforço de fundações com mega metálica ou mega metálica injetada,
melhores e mais sofisticadas.
Então a questão deve ser anulada possui mais de uma resposta correta, pode ser a letra B e c.

INDEFERIDO:Recurso não assiste ao
recorrente, visto que o texto da alternativa
B corresponde a definição literal obtida na
NBR 6122 como é perguntado no
enunciado. A estaca mega não
corresponde a uma estaca mista como é
descrita na alternativa C.

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES ESPECÍFICA 30 INDEFERIDO

Questão 30.
O nome da peça que de chama-se de escora. O edital não especificou bibiliografia, para cobrança de
estrutura por determinados autores o edital deveria ter especificado bibliografia. O nome da peça é
escora.

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que o termo
asna é amplamente utilizado assim como
todos os outros elementos citados nas
alternativas. Todos eles sendo bem
distintos um dos outros, tornando o
elemento presente em B e ausente em A
como única opção a asna, alternativa B.

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES ESPECÍFICA 32 INDEFERIDO

Questão 32
O tipo de argamassa mais indicado para o caso é argamassa AC3-E ou AC 4, portanto não tem
alternativa correta a mesma deve ser anulada. AC4 argamassa diferenciada que tem na sua
composição material betuminoso.
https://www.weber.com.br/argamassas-e-rejuntes/produtos/linha-profissional-quartzolit/argamassa-cime
ntcola-fachadas-quartzolit.html

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que como
mostrado pelo próprio link mostrado a
argamassa indicada para estas situações
corresponde a AC3, alternativa C. Não há
uma especificação de argamassa AC4.

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES ESPECÍFICA 32 INDEFERIDO

Questão 32
O tipo de argamassa mais indicado para o caso é argamassa AC3-E ou AC 4, portanto não tem
alternativa correta a mesma deve ser anulada. AC4 argamassa diferenciada que tem na sua
composição material betuminoso.
https://www.weber.com.br/argamassas-e-rejuntes/produtos/linha-profissional-quartzolit/argamassa-cime
ntcola-fachadas-quartzolit.html

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que como
mostrado pelo próprio link mostrado a
argamassa indicada para estas situações
corresponde a AC3, alternativa C. Não há
uma especificação de argamassa AC4.

TIAGO KRUCZEWSKI REDIES ESPECÍFICA 34 INDEFERIDO

Questão 34
O nome técnico da esquadria apresentada da figura se chama esquadria tipo articulada, por tanto não
possui alternativa correta, a questão deve ser anulada.
Essa esquadria  é assim denominada por permitir sua abertura dobrando uma folha sobre a outra, as
quais ficam recolhidas na lateral (há um trilho superior, e às vezes também inferior, no qual a porta
desliza). Para uso de linguagem coloquial em resposta deve ser disponibilizado no edital bibliografia.

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a única
opção correta para a imagem mostrada na
questão é a alternativa D. A questão possui
como assunto uma generalidade básica do
conhecimento em esquadrias pedido no
Edital.
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TIAGO KRUCZEWSKI REDIES ESPECÍFICA 40 INDEFERIDO

Questionamento questão 39.
De acordo com o gabarito a resposta correta é letra c, porém de acordo com o dicionário técnico, lista
de material é definida como Operação que consiste na medição e quantificação das quantidades de
materiais e trabalhos a efetuar em obra para controlo e orçamentação..
A operação para aquisição é definida como lista de compras ou check list de compras.
Portanto a questão não tem alternativa correta.

RECURSO IMPROCEDENTE:Recurso não
assiste ao recorrente, visto que a
fundamentação não se refere em momento
algum à questão.
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