PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
PROCESSO SELETIVO - 004/2019
ORGANIZAÇÃO: FURB

RECURSOS
RECURSO – Gabarito/Questão de Prova
INSCRIÇÃO

NOME

RESPOSTA

27881

JAIR HENRIQUE DOS SANTOS

O verbo haver, no sentido de existir, é o principal caso de oração sem sujeito em Língua Portuguesa.

INDEFERIDO

27881

JAIR HENRIQUE DOS SANTOS

A explicação, à qual se refere o candidado, é chamado de aposto. Diferentemente de "expressões explicativas", que são: por exemplo, isto é, ou seja. A resposta está
correta.

INDEFERIDO

JAIR HENRIQUE DOS SANTOS

O candidato esquece de contabilizar o primeiro dia em que apenas a máquina A estava operando.
Veja:
No primeiro dia: apenas a máquina A que produz 12 peças por minuto estava funcionando (por 12h)
Então: 12h · 60 min = 720 min
720 · 12 = 8640 peças produzidas
Do segundo dia em diante a produção é das duas máquinas:
Máquina A: 8.640 peças
Máquina B:720 · 15 = 10.800 peças
Máquinas A e B juntas: 19.440 peças produzidas por dia
Assim, como das 183.600 peças, 8.640 peças foram produzidas no primeiro dia, restam 174.960 (186000 &ndash; 8640) peças para serem produzidas nos demais
dias.
Logo, ainda são necessários 9 dias.
Totalizando assim, 10 dias para atender ao pedido.

INDEFERIDO

JAIR HENRIQUE DOS SANTOS

Recurso indeferido.
Prezado(a) candidato(a), a pergunta em questão refere-se a legislação. Sabe-se que houve uma excessão nos anos de 2000 e 2003, no entanto isso não configura o
que encontra-se descrito na legislação.
Conforme a Lei 8.142 de 28/12/1990 em § 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar
a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
Logo, a alternativa correta é D.

INDEFERIDO

JAIR HENRIQUE DOS SANTOS

Recurso indeferido.
Prezado(a) candidato(a), a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma doença crônica caracterizada
pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias.
São considerados fatores de risco para hipertensão arterial: Hereditariedade (histórico familiar); Alimentação rica em gorduras; Estresse; Excesso de sal e temperos
prontos; Baixo consumo de frutas, verduras e legumes; Consumo elevado de bebidas alcoólicas; Fumo Sedentarismo (não praticar atividade física regularmente).
Gravidez e doenças autoimunes, não são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial.
A hipertensão pode não manifestar sintomas e por isso é conhecida como &ldquo;doença silenciosa&rdquo;. Às vezes pode apresentar: tontura, cansaço, dores de
cabeça e nuca, sangramento nasal e vermelhidão facial. HAS não tem como sintoma o aumento da glicemia capilar.
A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial &ndash; PA (PA &ge;140 x 90mmHg).
Sendo assim, a resposta correta é alternativa D:
A HAS é considerada um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais.
Referências Bibliográficas:
Hipertensão arterial: caderno informativo para agentes comunitários de saúde / Telessaúde Mato Grosso; Elaboração Daiane Marafon, Lauriane de Carvalho Souza,
Poliana Anelize Weisheimer. &ndash; Cuiabá, 2016. 9f. : il. color.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica:
hipertensão arterial sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. &ndash; Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
128 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37)

INDEFERIDO

JOSIANE GUETHS

O cálculo apresentado pelo candidato não érealizado corretamente, uma vez que o valor cobrado já inclui a gorjeta de 10% sobre o consumo.
Veja, o valor de R$ 132,00 representa o consumo total (100%) mais a gorjeta do garçom (10%), o que equivale a 110% (1,1).
Assim:.
Para melhor entendimento, avalie a situação pelo lado oposto:
Resposta do candidato: 10% calculado sobre R$ 118,80 de consumo equivale a R$ 11,88 de gorjeta, que somados resultam em uma conta de R$ 130,68.
Resposta correta: 10% calculado sobre R$ 120,00 de consumo equivale R$ 12,00 de gorjeta, que somados resultam em uma conta de R$132,00.

INDEFERIDO

27881

27881

27881

27858

SITUAÇÃO
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JOSIANE GUETHS

Recurso indeferido.
Prezado(a) candidato(a), conforme o manual de conceitos e ferramentas de epidemiologia, página 7, os Sistemas de Informações em Saúde devem produzir
indicadores capazes de medir: 1Eficiência: utilização dos recursos disponíveis da melhor maneira possível, no menor tempo possível e com menor custo, evitando
&ldquo;desperdícios&rdquo;; 2- Eficácia: por meio das ações produzidas, alcançar os melhores resultados possíveis, principalmente em relação à cobertura (número
de pessoas atendidas) e à concentração (número de ações oferecidas a cada pessoa); 3- Efetividade: obter transformações concretas na situação de saúde, coerente
com os objetivos propostos pela gestão.
Logo, relacionando as colunas categoria/indicador x conceitos, observa-se que a alternativa correta corresponde a letra C ( 2 &ndash; 3 &ndash; 1)
Referência utilizada:
Universidade Federal do Maranhão. UNA-SUS/UFMA Sistemas de informação em saúde/Vandilson Pinheiro Rodrigues (Org.). - São Luís, 2014. 30f. : il.

INDEFERIDO

27858

JOSIANE GUETHS

Recurso indeferido.
Prezado(a) candidato(a), a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma doença crônica caracterizada
pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias.
São considerados fatores de risco para hipertensão arterial: Hereditariedade (histórico familiar); Alimentação rica em gorduras; Estresse; Excesso de sal e temperos
prontos; Baixo consumo de frutas, verduras e legumes; Consumo elevado de bebidas alcoólicas; Fumo Sedentarismo (não praticar atividade física regularmente).
Gravidez e doenças autoimunes, não são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial.
A hipertensão pode não manifestar sintomas e por isso é conhecida como &ldquo;doença silenciosa&rdquo;. Às vezes pode apresentar: tontura, cansaço, dores de
cabeça e nuca, sangramento nasal e vermelhidão facial. HAS não tem como sintoma o aumento da glicemia capilar.
A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial &ndash; PA (PA &ge;140 x 90mmHg).
Sendo assim, a resposta correta é alternativa D:
A HAS é considerada um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais.
Referências Bibliográficas:
Hipertensão arterial: caderno informativo para agentes comunitários de saúde / Telessaúde Mato Grosso; Elaboração Daiane Marafon, Lauriane de Carvalho Souza,
Poliana Anelize Weisheimer. &ndash; Cuiabá, 2016. 9f. : il. color.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica:
hipertensão arterial sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. &ndash; Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
128 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37)

INDEFERIDO

28070

JULIANA METTE REITER

Sem justificativa para interposição de recurso.

MARIA ANTONIA PAIANO DO NASCIMENTO

O cálculo apresentado pelo candidato não érealizadocorretamente, uma vez que o valor cobrado já inclui a gorjeta de 10% sobre o consumo.
Veja, o valor de R$ 132,00 representa o consumo total (100%) mais a gorjeta do garçom (10%), o que equivale a 110% (1,1).
Assim:.
Para melhor entendimento, avalie a situação pelo lado oposto:
Resposta do candidato: 10% calculado sobre R$ 118,80 de consumo equivale a R$ 11,88 de gorjeta, que somados resultam em uma conta de R$ 130,68.
Resposta correta: 10% calculado sobre R$ 120,00 de consumo equivale R$ 12,00 de gorjeta, que somados resultam em uma conta de R$132,00.

INDEFERIDO

27744

MARIA ANTONIA PAIANO DO NASCIMENTO

A resposta do candidato não é correta, faltou identificar o significado dos númerosapresentados na resposta para compreender o erro.
Resolução seguindo o raciocínio apresentado pelo candidato:
primeiro dia: 18 pessoas
segundo dia:36 pessoas
terceirodia:72 pessoas
quartodia:144pessoas
quintodia: 288pessoas
sextodia:576pessoas
sétimodia:1.152 pessoas
oitavo dia:2.304 pessoas
nono dia: 4.608 pessoas
décimo dia: 9.216 pessoas
Logo, total deinfectados em 10 dias (somando todos os valores) é 18.414 pessoas.

INDEFERIDO

27744

MARIA ANTONIA PAIANO DO NASCIMENTO

Recurso deferido
Prezado(a) candidato(a) aLEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Isso posto, observa-se que essa opção não encontra-se entre as alternativas citadas. Questão anulada, portanto.

27858

27744

IMPROCEDENTE

DEFERIDO
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27744

MARIA ANTONIA PAIANO DO NASCIMENTO

Recurso indeferido.
Prezado(a) candidato(a), a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma doença crônica caracterizada
pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias.
São considerados fatores de risco para hipertensão arterial: Hereditariedade (histórico familiar); Alimentação rica em gorduras; Estresse; Excesso de sal e temperos
prontos; Baixo consumo de frutas, verduras e legumes; Consumo elevado de bebidas alcoólicas; Fumo Sedentarismo (não praticar atividade física regularmente).
Gravidez e doenças autoimunes, não são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial.
A hipertensão pode não manifestar sintomas e por isso é conhecida como &ldquo;doença silenciosa&rdquo;. Às vezes pode apresentar: tontura, cansaço, dores de
cabeça e nuca, sangramento nasal e vermelhidão facial. HAS não tem como sintoma o aumento da glicemia capilar.
A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial &ndash; PA (PA &ge;140 x 90mmHg).
Sendo assim, a resposta correta é alternativa D:
A HAS é considerada um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais.
Referências bibliográficas:
Hipertensão arterial: caderno informativo para agentes comunitários de saúde / Telessaúde Mato Grosso; Elaboração Daiane Marafon, Lauriane de Carvalho Souza,
Poliana Anelize Weisheimer. &ndash; Cuiabá, 2016. 9f. : il. color.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica:
hipertensão arterial sistêmica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. &ndash; Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
128 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37)
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