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Questão recorrida: 2 – Inversão de Gabarito para “Errado (E)”
Enquanto o primeiro parágrafo apresenta dados que
confirma o título da notícia, o trecho proposto para análise na questão 2 declara
os dados que a Secretaria Municipal de Saúde utiliza para não considerar a
cidade em caso de epidemia.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 8 – Inversão de Gabarito para “Certo (C)”
Inconsistência de publicação.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 10 – Manutenção de gabarito
A questão em tela demostra que a resposta desta
assertiva está errada, a considerar que a questão faz referência “a todos
aqueles de Pátrias Distantes”, fazendo clara referência a emigrantes de outros
países. E não de outros estados como sugerido na questão. Expressão
reforçada pelo verso que o antecede, esta sim fazendo referência a emigrantes
de outros estados do País.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 13 – Manutenção de gabarito
A questão demostra, assim em seus sentidos
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literais: por “cavaleiro” – que ou quem anda a cavalo. Por “cavalheiro” – homem
educado. A questão se mostra completa a considerar ser “cavaleiro” a relação
entre homem e o meio de transporte. A assertiva está correta visto que para
ser “cavaleiro” a necessária clara relação com o cavalo. Independentemente de
o cavaleiro estar montado ou não no cavalo. Caso as expressões destacadas
estivessem invertidas, ai sim a mesma estaria incorreta.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 15 – Manutenção de gabarito
O recurso em tela reafirma a própria assertiva,
descrevendo porque a questão está errada assim como exposto em gabarito
preliminar, por entender que: Os termos estão invertidos, vez que tem-se por
“pião” – brinquedo de madeira. Por “peão” – amansador de cavalo, condutor de
tropas.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 16 – Manutenção de gabarito
Atendendo a solicitação dos candidatos, a banca
examinadora deste recurso, regida pelo editalnº 041/2016-DGP/SMGP,
realizou a revisão da questão 16 e concluiu que a resposta é E -“Errada”,
conforme consta no gabarito. A questão 16 envolve a resolução de problemas
de divisão. A compreensão da pergunta em relação ao contexto é fundamental
para responder ao item corretamente. Ao dividir 5.679 bolas em grupos de 50
bolas obtemos 113 embalagens e sobram 29 bolas, pois nesta situação não faz
sentido fracionar embalagens e nem transformar 29 bolas em 290 décimos de
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bolas.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 17 – Inversão de Gabarito para “Certo (C)”
Atendendo a solicitação dos candidatos, a banca
examinadora deste recurso, regida pelo edital nº 041/2016-DGP/SMGP,
realizou a revisão da questão 17 e concluiu que a resposta é C -“CERTA”. O
resultado da adição de 8 décimos mais 5 centésimos é 85 centésimos.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 18 – Inversão de Gabarito para “Errado (E)”
Atendendo a solicitação dos candidatos, a banca
examinadora deste recurso, regida pelo edital nº 041/2016-DGP/SMGP,
realizou a revisão da questão 18 e concluiu que a resposta é E -“ERRADA”.
Observamos que não é possível afirmar, apenas pela diferença de 10
centímetros, que José mede 1,70m. Entretanto, essa é uma possível
resposta. A questão 18 seria correta se a conclusão do problema enunciado
fosse “Então, a altura de José pode ser 1,70 metros”.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 20 – Manutenção de gabarito
Atendendo a solicitação dos candidatos, a banca
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examinadora deste recurso, regida pelo edital nº 041/2016-DGP/SMGP,
realizou a revisão da questão 20 e concluiu que a resposta é E -“Errada”
conforme consta no gabarito. O cálculo correto é assim: calcula-se 30% de
2.750,00. O resultado é 850,00. Agora se subtrai 2.750,00 de 825,00 e obtémse 1.925,00. O salário inicial do funcionário é 1.925,00.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 22 – Inversão de Gabarito para “Errado (E)”
Atendendo a solicitação dos candidatos, a banca
examinadora deste recurso, regida pelo edital nº 041/2016-DGP/SMGP,
realizou a revisão da questão 22 e concluiu que a resposta é E -“Errada”. Para
estar correta, a questão 22 deveria afirmar que a capacidade da piscina é de
exatamente 60.000 litros de água.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 23 – Manutenção de gabarito
A afirmativa está correta, pois dos 17.146 casos
suspeitos foram confirmados 6.726 casos e estão em investigação 8.929, logo
foram descartados 1491 casos ( 17.146  6.726  8929  1491 ). Podemos concluir
que até a data da reportagem foram avaliados (encerrados = confirmados +
descartados) 8.217 casos ( 6.726  1491  8.217 ).
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA
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Questão recorrida: 29 – Manutenção de gabarito
A afirmativa está correta, pois:


o número de transplantes em 2011 foi 279;



o número de transplantes em 2015 foi 495.

Considerando que:
279  100%
495  x

Temos que:

279 100%

495
x
279 x  495  100%
279 x  49500%
49500%
279
x  177,42%
x

Ou seja, o número de transplantes aumentou mais
de

75%.

Houve

um

aumento

de

aproximadamente

77,42%

(

177,42%  100%  77,42% ).

Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 35 – Manutenção de gabarito
Como a Lei nº 4.928/1992 se refere a servidores
municipais, o fato de constar na questão “dirigente superior de autarquia
municipal” não invalida a questão, ou a torna incorreta, mesmo não estado
transcrito fielmente ao texto estatutário.
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A autarquia é municipal, assim o seu dirigente
superior é a autoridade competente para dar posse.
Diante de todo o exposto, o presente recurso deve
ser Indeferido, mantendo o gabarito preliminar.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 41 – Manutenção de gabarito
Considerando que não há somente um tipo de
inseticida utilizado na controle e/ou eliminação do Aedes aegypti, mas que
somente as fases de larva e alado ou adulto (considerando que alado é um
adjetivo que define esta fase do Aedes aegypti) podem sofrer algum tipo de
ação pelos inseticidas. Os ovos por serem uma forma de resistência e as
pupas por ser apenas uma fase de metamorfose, sem alimentação, não podem
ser controladas ou eliminadas pela ação de inseticidas.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 44 – Manutenção de gabarito
A resposta está em conformidade com a referência
bibliográfica que foi dada para este concurso: Dengue instruções para pessoal
de combate ao vetor: manual de normas técnicas. – 3ª Ed., rev.- Brasília:
Ministério da Saúde; Fundação Nacional de Saúde, 2001.
Recursos indeferidos.

Questão recorrida: 45 – Inversão de Gabarito para “Certo (C)”
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As medidas de controle para o Aedes aegypti podem
ser dividas em: químico, mecânico, legal e biológico. Sendo prioritário, o
controle mecânico em detrimento de todas as outras.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 49 – Manutenção de gabarito
Segundo a descrição da técnica, constante no
Dengue instruções para pessoal de combate ao vetor: manual de normas
técnicas. - 3. ed., rev.- Brasília: Ministério da Saúde; Fundação Nacional de
Saúde, 2001. Para o veículo em uma velocidade de 10 km por hora o
equipamento dispersor tem um ajuste e a 16 Km o equipamento dispersor tem
outro ajuste.
Com ajustes, a velocidade máxima recomendada de
16 Km.
Na questão não há referência a outros fatores que
não seja velocidade do vento e a velocidade do veículo.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 53 – Manutenção de gabarito
De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de
Londrina, Gilberto Martin (Site Oficial da Prefeitura Municipal de Londrina –
17/03/2016), “a proposta (...) idealizada por pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), ‘10 Minutos contra a Dengue’, inspirados na estratégia de
controle do Aedes aegypti adotada em Cingapura, que foi capaz de interromper
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o pico de epidemia no país com ações semanais da população, dentro de suas
residências, de apenas 10 minutos, para limpeza dos principais criadouros do
mosquito” é uma das medidas adotadas em Londrina no combate a dengue.
“No Município, a ideia é que este controle seja feito
todos os dias. A campanha quer atingir toda a população, para que cada
londrinense dedique pelo menos 10 minutos por dia para verificar os locais que
podem servir de criadouro para o mosquito. Este controle diário deve ser
anotado pelo cidadão, em uma tabela, marcando quais locais foram verificados
ele”.

por

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
23865:aumentam-os-casos-de-dengue-em-londrina&catid=108:destaques
(Acesso em 08/05/16)
Considerando que a questão aborda o tema
“atualidades” e que o referido cargo irá atender a região de Londrina, entendese a importância de conhecer as endemias que afetam as populações locais e
medidas adotadas a fim de agir no combate aos vetores transmissores de
doenças, conforme função do Agente de Endemias e conteúdo programático
constantes nos anexos I e II do Edital nº 041/2016 – DDH/SMRH.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 55 – Manutenção de gabarito
A questão 55 da prova ACEU aponta: “O primeiro
caso de contaminação com o zika vírus em Londrina se deu em janeiro deste
ano e diante da ameaça, o secretário de saúde do município reforçou a equipe
de agentes de endemias, aumentando o número de pessoas trabalhando no
combate ao Aedes aegypti”.
Com

base

em

notícia

divulgada

no

endereço
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http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2016/01/prefeitura-de-londrinaconfirma-primeiro-caso-de-zika-no-municipio.html, a “Prefeitura de Londrina
confirma primeiro caso de zika no município. Infectado é um aposentado de 68
anos, de acordo com secretário de Saúde. Ele contraiu a doença há cerca de 20
dias, dentro da cidade, diz prefeitura. (Do G1 PR). A Secretaria de Saúde de
Londrina (SMS) confirmou nesta sexta-feira (29) o primeiro caso de zika vírus no
município. O infectado é um aposentado de 68 anos, morador da região central da
cidade. Ele contraiu a doença há cerca de 20 dias, segundo o secretário de Saúde,
Gilberto Martins, e passa bem. O teste de confirmação foi feito em um laboratório
particular na cidade e agora depende de contraprova do Laboratório Central do
Estado do Paraná (Lacen), em Curitiba. O laudo final deve sair em um mês. (...).
‘Esta confirmação é alarmante, porque nos diz que o vírus está circulando por
Londrina. Estamos com um índice de infestação de 8%, que é muito acima do
aceitável. O cuidado deve ser redobrado. Pedimos, mais uma vez, que as pessoas
se mobilizem na luta contra o mosquito’, comenta Martins. O secretário diz que,
diante a ameaça, reforçou a equipe de agentes de endemias. Segundo ele, o
número de pessoas trabalhando no combate ao Aedes aegypti em Londrina foi de
250 para 700, nos últimos dias”.
Considerando que a questão aborda o tema
“atualidades” e que o referido cargo irá atender a região de Londrina, entendese a importância de conhecer as endemias que afetam as populações locais e
medidas adotadas a fim de agir no combate aos vetores transmissores de
doenças, conforme função do Agente de Endemias e conteúdo programático
constantes nos anexos I e II do Edital nº 041/2016 – DDH/SMRH.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 57 – Manutenção de gabarito
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Na página 18 do Caderno de Atenção Básica nº 21:
Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária,
Tracoma e Tuberculose do Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção a
Saúde Departamento de Atenção, na descrição das atribuições dos Agentes de
Controle de Endemias e dos Agentes Comunitários de Saúde está descrito tão
atribuição.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 65 – Inversão de Gabarito para “Certo (C)”
A questão está de acordo de acordo com a
referência fornecida Dengue instruções para pessoal de combate ao vetor:
manual de normas técnicas. - 3. ed., rev.- Brasília: Ministério da Saúde;
Fundação Nacional de Saúde, 2001.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 70 – Manutenção de gabarito
Considerando que a questão refere-se a discussões
atuais sobre o tema em questão, seguem algumas das fontes consultadas:
“Segundo o supervisor de endemias da Secretaria
de Saúde de Ibiporã, Aparecido Sérgio Francisco, os focos do molusco são
encontrados em toda a cidade, principalmente em terrenos baldios, por conta
do mato alto e dos entulhos. O contato com o caramujo ou com sua secreção
pode causar um tipo de paralisia física e, inclusive, cegar a pessoa que teve
contato direto com este molusco. Pode, também, causar a angiostrongilíase
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abdominal,

doença

abdominais,

caracterizada

especialmente

na

pelo

comprometimento

região

do

dos

intestino

órgãos
grosso”.

http://www.jornaluniao.com.br/noticias?noticia=34629 (Acesso em 08/05/16)
“O caramujo gigante é também um problema sério
em relação à saúde pública, pois transmite vermes causadores da meningite
eosinofílica, o Angiostrongyluscostaricencis, e da angiostrongilíase abdominal,
o Angiostrongyluscantonensis- as duas doenças podem matar. O verme
responsável por essa doença, entra no sistema nervoso centralda pessoa e
causa a inflamação das meninges (que são as membranas, ou peles bem finas,
que envolvem o cérebro). O doente costuma sentir dores de cabeça muito
fortes e dificuldade em mover o pescoço. A meningite eosinofílica pode causar
cegueira,

paralisia

e

até

mesmo

a

morte”.

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/caramujo-gigante-molusco-deorigem-africana-transmite-doencas.htm (Acesso em 08/05/16).
“Segundo a bióloga e malacologista (especialista em
moluscos) Silvana Thiengo, eles são capazes de provocar doenças em
humanos e animais domésticos, contaminam a água e devastam plantações e
jardins. Até a meningite pode ser transmitida pelo caramujo africano. Por onde
passa, deixa uma secreção e se estiver contaminado por microorganismos
pode afetar o sistema nervoso central do homem, causando cegueira e
meningite. O contato com o caramujo também pode provocar problemas
intestinais graves”. http://www.diariodecaceres.com.br/exibir.php?noticia=6685
(Acesso

em

08/05/2016).

A

mesma

bióloga

forneceu

entrevista

ao

http://gshow.globo.com (Acesso em 08/05/16).
Considerando que a questão aborda o tema
“atualidades” e que o referido cargo irá atender a região de Londrina, entendese a importância de conhecer as endemias que afetam as populações locais e
medidas adotadas a fim de agir no combate aos vetores transmissores de
doenças, conforme função do Agente de Endemias e conteúdo programático
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constantes nos anexos I e II do Edital nº 041/2016 – DDH/SMRH.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 82 – Manutenção de gabarito
“O homem está apto a infectar o mosquito a partir de
1º dia antes do aparecimento dos sintomas até o 6º dia da doença.” Tal
afirmativa está na referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária,
Tracoma e Tuberculose / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde,
Departamento de Atenção Básica . - 2. ed. rev. - Brasília: Ministério da Saúde,
2008.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 89 – Inversão de Gabarito para “Certo (C)”
A afirmativa está de acordo com Dengue instruções
para pessoal de combate ao vetor: manual de normas técnicas. – 3ª Ed., rev.Brasília: Ministério da Saúde; Fundação Nacional de Saúde, 2001.
Recursos Deferidos.
BANCA EXAMINADORA

Questão recorrida: 93 – Manutenção de gabarito
Conforme anexo
DDH/SMRH consta como descrição do cargo:

I do Edital

nº 041/2016

–
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“Descrição Sintética
Atuar em atividades diversas relativas à área de
controle e ao combate às endemias.
Descrição Detalhada
Desenvolver, sob supervisão, as atividades de
combate

às

endemias

como:

Febre

Amarela,

Dengue,

Chagas,

Esquistossomose, Leishmaniose, Angiostrongilíase, entre outras; (...).”
Dentre os conteúdos específicos
“Função do Agente de Endemias, Agentes
Comunitários de Saúde e outros membros da Equipe Saúde da família, no
combate à vetores que transmitem doenças”.
Considerando que a questão aborda o tema
“atualidades” e que o referido cargo irá atender a região de Londrina, entendese a importância de conhecer as endemias que afetam as populações locais e
medidas adotadas a fim de agir no combate aos vetores transmissores de
doenças, conforme função do Agente de Endemias e conteúdo programático
constantes nos anexos I e II do Edital nº 041/2016 – DDH/SMRH.
Recursos Indeferidos.
BANCA EXAMINADORA

