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RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA A QUESTAO 02 — LINGUA 
PORTUGUESA 

QUESTAO 02: 
Segundo o texto, o "cerebro pandemico" e 
I. Desatento — explicado nos paragrafos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° a 82. ITEM CORRETO. 
II. E uma doenca cronica — apesar dos medicos dizerem que nao a um "termo clinico", ou seja, 
nao esta registrado nos tratados de medicina oficiais, o texto para analise informa que o 
conjunto de sinais a sintomas de estresse cr8nico, desatensao, problemas de memoria, 
hipocampo prejudicado sao males que forjam o cerebro pande"mico tambem adoecido corn 
problemas cronicos, isto e, aquilo que a grave, de dificil recuperacao. ITEM CORRETO. 
III. possui problemas de memoria - explicado nos paragrafos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° a 8°. ITEM 
CORRETO. 

Paragrafo 1°: conta uma historia em 1 pessoa sobre a asao de pensar a escrever. Ha uma 
pergunta que indaga sobre um rito de memoria «mente em branco>>. Ate outro 
acontecimento acontecer: a desatensao ccimpossivel me concentrar>> 

Paragrafo 2°: 0 narrado-personagem interage corn o leitor, ja mencionando o problerna de 
memoria e a desatencao. 

Paragrafo 3°: Novamente o narrador interage corn o receptor a afirma que muitos estao na 
situacao de um cerebro pande"mico, ou seja, um cerebro corn problemas de memoria e 
desatensao. 

Paragrafo 4°: 0 texto a metalinguistico ao informar que o cerebro possui males (problemas de 
memoria a desatencao), tudo ocorrido pela pandernia. 

Paragrafo 5°: 0 narrador cita outros indicativos do cerebro cr8nico <cestresse cr8nico>>, 
<<areas do cerebra tambem tenham diminuido de tamanho>>. 

Observa-se, portanto, que: as sinais a sintomas de doencas no cerebro que sao cronicos, sao 
dificeis (nao impossiveis) de curar, coma: problemas de memoria, desatensao, diminuisao do 
tamanho do cerebra, problemas no hipocampo. Todos eles formam uma possivel doen4a, que 
o texto denominou de <<cerebro pande"mico>> ou uma doen4a cronica [no cerebra], que par 
meio de muito tratamento a pessoa pode vir a ter uma vida saudavel. 

PORTANTO, TODAS AS ATERNATIVAS ESTAO CORRETAS, DE ACORDO COM ELEMENTOS 

EXPOSTOS NO TEXTO. 



RESPOSTA AOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA A QUESTAO 08 DE 
MATEMATICA E RACIOCINIO LOGICO 

Segue a argumentacao apresentada pelo (a) candidato (a). 

Quest3o n! 08 

Motivo(s): A altecnativa considerada verdadeira no gabarito a totalmente falsa a sera nexo. 

A alternativa 8 constderada verdadeira afirma: "A media do numero de tacos, considerando esse periodo, mats se 
aprorima do numero de tacos registrados ern 2004 

Conforme grit ado acrma (o alternotivo nro cito um periodo especifrco), por isso conclui-se que esteja se ref erindo a 
todo periodo (2000 a 2008). 

Vejamos os fundamentos que requerem a anulacao da questao: 

Como nao temos no grafico a media anual no penodo de 2000 a 2008, para fins de calculo da media aritmet~ca deve-

se Ievar em consideracao apenas os d (quatro) anos citados no grafico que no tacos e o anode 2000 (corn 3.011 casos), 

2004 (corn 1.388 casos), 2007 (corn 1.298) a 2008 (corn 678 caws). 

Para obter a media antml~tica devemos $pmar os termg.s a dividi to pela soma ductal c~termos. Corn os dados em 

maos aphcamos a formula: 

M=3.011+1.388.1 298.678 

4 

M=6.375
4 

M=708,33 

Portanto, E totalmente desproporcional afirmar que a  m4ia de cao d4 ptriodo, que no caso abranAe 200O 2004 

20Q7 a 2008 (que totaliza 708,33) se aproxime do numerQ de casos registradQsgm  2004 (total 1.386), pots o numero 

de tacos de dengue registrados em 2004 a prattcamente o dobro da media. 

Percebe-se que o (a) candidato (a) aplica corretamente a ideia do calculo da media 
aritmetica. No entanto, ele (a) erra ao concluir que 6375 = 4 e igual a 708,33. 

Na verdade 6375 - 4 = 1.593,75. De fato, esse valor e o que mais se aproxima do numero 
de casos registrados em 2004, conforme afirma a alternative B. 

Portanto, o recurso apresentado contra a questao 8 e improcedente. Segue, entao, mantido 
o gabarito (alternativa B). 



RESPOSTA DOS RECURSOS CONTRA A QUESTAO NUMERO 11 DE NOcOES DE 
INFORMATICA. 

Inicialmente, ha que se apontar que o enunciado da questao recorrida pede, de maneira 
clara a objetiva, que o candidato assinale a alternativa que versa corretamente sobre 
backups. No pedido da anulasa"o da questao, o candidato afirma que: 

A alternativa C de fato a verdadeira ao afirmar que Backup e o ato de copiar arquivos, programas ou pastas e etc....para 
um dispositivo de armazenamento ezterno buscando a preservacao dos dados em caso de qualquer problema. 

No entanto, a alternativa U tambem a verdadeira ao afirmar que Backup e o ato de copiar arquivos. programas ou 

pastas e etc... . p_ara um dispositivo de armazenamento interno, buscando a preservata"o dos dados em caso de 
qualquer problema. 

Embora essa forma de backup nao seta aconselhavel mas este fato pars' sd nao descaracterira a senudo abrangente 
do termo BACKUP. 

Nesse caso, o pedido de anula4ao do candidato a improcedente, uma vez que a 
alternativa D esta incorreta. A alternativa de afirmar que: 

• Backup e o ato de copiar arquivos para um sistema de armazenamento interno, 
buscando a preserva4ao dos dados em caso de qualquer problema 

Ao realizar o backup de arquivos para um sistema de armazenamento interno, na"o e 
possivel se obter a preserva4ao dos dados em caso de qualquer problema. Se o 
computador apresentar pane total, inclusive no disco de armazenamento interno, o 
backup ficaria comprometido, deixando de preservar as dados. 

As alternativas A e B tambem estao incorretas, pois o verbo utilizado na definitao de 
backup dessas alternativas a incorreto. Portanto, nao ha que se falar em alternativa 
errada na questao numero 11. 



RESPOSTA DOS RECURSOS CONTRA A QUESTAO NUMERO 14 DE NOcOES DE 
INFORMATICA. 

Inicialmente, ha que se apontar que o enunciado da questa"o recorrida pede, de maneira 
clara a objetiva, que o candidato assinale a alternativa que versa corretamente sabre a 
principal funcionalidade de programas que sa"o classificados como software livre. No 
pedido da anulasao da questao, o candidato afirma que: 

De fato o edital cobra o conteudo de SOFTWARE tIVRE. 

No entanto, extropoln esre conteudo progromdhco, cobrer o conhecimento do condidaro quanto A f INAL10ADf. DE 

USO DE UM PROGRAMA que a classd cado como software Iwre. 

O que a relevante quanto a este conteudo sao as bberdades do usuano quanto so acesso so cddigo-tonte do software 

ou sela, a liberdadepara copiar, distnbwr, modificar o software etambem a questao dopagamento pela sua utilizacao. 

O edital, como norma que rege o concurso, dove menc onar expressamente todo o conteudo programatico, nao sendo 

possivel se dar uma interpretatao que amplie o leque de materias que serao cobradas no concurso, sob pens de 

viola(3o ao principio da legalidade, nao sendo razoavel a exigencia de conhecimento de materia quo nao conste 

expressamente do conteudo programatico, ainda que esteja indiretamente relacionada. 

Nesse caso, o pedido de anulaca"o do candidato a improcedente, uma vez que, no Edital, 
alem de explicitar que o conteudo de conceitas basicos de software livre poderiam ser 
cobrados (item 5 do conteudo de Informatica), tambem menciona que poderiam ser 
cobrados ferramentas de navegaca"o (item 3 do conteudo de Informatica) e 
funcionalidades de programas no Windows 10 (item 1 do conteudo de Informatica). Na 
questao numero 14, foram mencionados programas classificados como software livre 
que podem ser utilizados no ambiente Windows 10. Na alternativa C, que e a alternativa 
correta, foi mencionado o software Google Chrome que a uma ferramenta cuja principal 
funcionalidade a permitir a navega4a"o na internet e o software LibreOffice Writer cuja 
principal funcionalidade a permitir a construca"o de documentos de texto. Todos as 
softwares mencionados na questa"o numero 14 sao de use geral, nao caracterizando 
software especifico para alguma determinada area de atuacao profissional. Portanto, 
nao ha que se falar de extrapolayao de conteudo programatico. 



RESPOSTAS AOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA AS QUESTOES: 16,18 E 23 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS- ACE 

QUESTAO 16 
O Congresso National decreta e o Presidente da Republica sancionou em 28 de dezembro de 1990, uma legislasao 
que: Dispo"e sabre a participasao da comunidade no gestao do Sistema Unico de Saade (SUS) a sabre as 
transferencias intergovernamentais de recursos financeiros no area da saade a da outras providencias". 
Assim, a descrisio acima refere-se a qual lei? Assinale a unica alternativa correta. 

A ( ) Lei n° 11.340 
B ( ) Lei n° 7.498 
C (X) Lein' 8.142 
D ( ) Lei n° 13.595 

PARECER 

A) O item esta INCORRETO, pois de acordo corn a Casa Civil, subehefia para 
assuntos juridicos da presidencia da Republica desde 1990, a lei n° 11.340 nao 
dispoe sobre a participarrao da comunidade na gestao do Sistema Unico de 
Saade (SUS) e sobre as transferencias intergovernamentais de recursos 
financeiros na area da saade a da outras providencias. Assim 

e claro e evidente 
que o item nao corresponde a resposta solicitada. 
B) O item esta INCORRETO, pois de acordo corn a Casa Civil, subchefia para 
assuntos juridicos da preside"ncia da Republica desde 1990, a lei n° 7.498 nao 
dispoe sobre a participacao da comunidade na gestao do Sistema Unico de 
Sande (SUS) e sobre as transferencias intergovernamentais de reeursos 
financeiros na area da saade a da outras providencias. Assim e claro a evidente 
que o item nao corresponde a resposta solicitada. 
C) O item esta CORRETO, pois de acordo corn a Casa Civil, subchefia para 
assuntos juridicos da preside"ncia da Republica desde 1990, a lei n° 8.142 
DISPOE sobre a participagao da comunidade na gestao do Sistema Unico de 
Sande (SUS) e sobre as transferencias intergovernamentais de 
recursos financeiros na area da saade e da outras providencias. Assim, a claro 
e evidente que o item corresponde a resposta solicitada. 
D) O item esta INCORRETO, pois de acordo com a Casa Civil, subchefia para 
assuntos juridicos da preside"ncia da Republica desde 1990, a ►ei no 13.595 nao 
dispoe sobre a partieipagao da comunidade na gestao do Sistema Unico de 
Sande (SUS) e sobre as transferencias intergovernamentais de recursos 
financeiros na area da saade a da outras providencias. Assim 

e claro e evidente 
que o item nao corresponde a resposta solicitada. 

QUESTAO 18 
A visita domiciliar 

a uma das principals a4oes desenvolvidas pelo agente de as endemias como forma de combate 
aos agentes transmissores a causadores de doenfas como dengue, zikavirus, chikungunya, esquistossomose a etc. 
(BRASIL, 2019). De acordo corn o manual sobre medidas de protesao a saade dos agentes de combate as endemias 
do Ministerio da Saade, considere os itens a seguir, sobre a visita domiciliar como forma de combate aos agentes 
transmissores a causadores de doensas pelo ACE: 
I - A presensa regular dos ACE nas resid€ncias em areas prioritarias a uma importante medida para a promosao de 
informasoes que possam favorecer a mudansa de comportamento. 
II - O numero de visitas domiciliares a as metas de rendimento medio devem ser observados de acordo corn a 
realidade do municipio. 
III - A visitasao a tambem realizada em imaveis comerciais a terrenos baidios. 
Assim, assinale a unica alternativa correta. 

A Somente I esta correta. 



B ( ) Somente II esta correta. 
C ( ) I e III estao corretas. 
D (X) 1,11 a III esta"o corretas. 

PARECER 

A) O item esta INCORRETO, pois de acordo corn o Manual sobre Medidas de 
Protegao a Saude dos Agentes de Combate as Endemias, do Ministerio da 
Saude. Secretaria de Vigilancia em Saude. Departamento de Saude Ambiental, 
do Trabalhador a Vigilancia das Emergencias em Saude Publica, 2019. A visita 
domiciliar a uma das principais agoes desenvolvidas pelos Agentes de Combate 

as Endemias a esta nao tern SOMENTE a presenga regular dos mesmos nas 
reside"ncias em areas prioritarias a uma importante medida para a promocao 
de informacoes que possam favorecer a mudanga de comportamento, a unica 
forma de combate aos agentes transmissores a causadores de doengas. 
B) O item esta INCORRETO, pois de acordo corn o Manual sobre Medidas de 
Protecao a Saude dos Agentes de Combate as Endemias, do Ministerio da 
Saude. Secretaria de Vigilancia em Saude. Departamento de Saude Ambiental, 
do Trabalhador e Vigilancia das Emergencias em Saude Publica, 2019. A visita 
domiciliar a uma das principais awes desenvolvidas pelos Agentes de Combate 

as Endemias a esta nao tern SOMENTE o numero de visitas domiciliares a as 
metas de rendimento medio devem ser observados de aeordo corn a realidade 
do municipio a unica forma de combate aos agentes transmissores a causadores 
de doencas. 
C) O item esta INCORRETO, pois de acordo corn o Manual sobre Medidas de 
Protecao a Saude dos Agentes de Combate as Endemias, do Ministerio da 
Saude. Secretaria de Vigilancia em Saude. Departamento de Saude Ambiental, 
do Trabalhador a Vigilancia das Emergencias em Saude Publica, 2019. A visita 
domiciliar 

a uma das principais awes desenvolvidas pelos Agentes de Combate 
as Endemias a esta nao tern SOMENTE a presenga regular dos mesmos nas 
reside"ncias em areas prioritarias a uma importante medida para a promocao de 
informacoes que possam favorecer a mudanca de comportamento, e o numero 
de visitas domiciliares a as metas de rendimento medio devem ser observados 
de acordo corn a realidade do municipio, a Mica forma de combate aos agentes 
transmissores a causadores de doengas. 
D) O item esta CORRETO, pois de acordo corn o Manual sobre Medidas de 
Protegao a Saude dos Agentes de Combate 

as Endemias, do Ministerio da 
Saude. Secretaria de Vigilancia em Saude. Departamento de Saude Ambiental, 
do Trabalhador a Vigilancia das Emergencias em Saude Publica, 2019. A visita 
domiciliar a uma das principais awes desenvolvidas pelos Agentes de Combate 

as Endemias, incluindo a presenga regular dos mesmos nas reside"ncias em areas 
prioritarias a uma importante medida para a promocao de informacoes que 
possam favorecer a mudanga de comportamento, o numero de visitas 
domiciliares a as metas de rendimento medio devem ser observados de acordo 
corn a realidade do municipio e a visitacao tambem a realizada em imoveis 
comerciais a terrenos baldios como forma de combate aos agentes 
transmissores a causadores de doengas. 



QUESTAO 23 
A dengue e a arbovirose urbana mais prevalente nas Americas, incluindo o Brasil, sendo uma importante suspeita 
em pacientes que apresentam quadro febril. Sua ocorrencia a ampla, atingindo principalmente os passes tropicais e 
subtropicais (Brasil, 2021). De acordo corn o guia de vigilancia em saude do Ministerio da Saude, considere os itens 
a seguir, sobre a Dengue: 
I - A dengue a uma doensa febril aguda, sist@mica a dinamica. 
II — A dengue pode apresentar um amplo espectro clinico, variando de casos assintomaticos a graves. 
III - A maioria dos pacientes apresenta evolus5o clinics benigna a sera recuperasao, evoiuindo em 90% para 6bitos. 
IV — Atualmente vivemos uma pandemia de dengue mundialmente. 
Assinale a 6nica alternativa correta. 

A ( ) Somente I esta correta. 
B ( ) Somente II esta correta. 
C (X) I e II estao corretas. 
D ( ) 1,11 a III esta"o corretas. 

PARECER 

A) O item esta INCORRETO, pois de acordo corn o Guia de Vigilancia em 
Saude, do Ministerio da Saude. Secretaria de Vigilancia em Saude. 
Departamento de ArticulacAo Estrategica de Vigilancia em Saude, 2021 
(Documento mais atualizado do servigo de vigilancia do Ministerio). As 
consideragoes sobre a dengue nao estao SOMENTE restritas a uma doenga 
febril aguda, sistemica a dinamica. 
B) O item esta INCORRETO, pois de acordo corn o Guia de Vigilancia em 
Saude, do Ministerio da Saude. Secretaria de Vigilancia em Saudc. 
Departamento de ArticulagAo Estrategica de Vigilancia em Saude, 2021 
(Documento mais atualizado do servigo de vigilancia do Ministerio). As 
consideracoes sobre a dengue nao estao SOMENTE restritas a dengue, pode 
apresentar um amplo espectro clinico, variando de casos assintomaticos a 
graves. 
C) O item esta CORRETO, pois de acordo corn o Guia de Vigilancia em 
Saude, do Ministerio da Saude. Secretaria de Vigilancia em Saude. 
Departamento de Articulagao Estrategica de Vigilancia em Saude, 2021 
(Documento mais atualizado do servigo de vigilancia do Ministerio). As 
consideracoes sobre a dengue ESTAO restritas a uma doenga febril aguda, 
sistemica a dinamica E QUE a dengue, pode apresentar um amplo espectro 
clinico, variando de casos assintomaticos a graves. 
D) O item esta INCORRETO, pois de acordo corn o Guia de Vigilancia em 
Saude, do Ministerio da Saude. Secretaria de Vigilancia em Saude. 
Departamento de ArticulagAo Estrategica de Vigilancia em Saude, 2021 
(Documento mais atualizado do serviGo de vigilancia do Ministerio). Pois esta 
informagao que a maioria dos pacientes apresentam evoiucAo clinica benigna e 
sem recuperagao, evoluindo em 90% para obitos esta incorreta; alem de 
atualmente nao estarmos vivendo uma pandemia de dengue mundialmente. 


