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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Venho por meio deste, para recorrer contra a resposta da questão 20 onde o resposta verdadeira(v) pois
é necessário o uso do equipamento durante a
aplicação do larvicida.
Entre tando a resposta correta seria a D e não a C como diz o gabarito.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada candidata,
Apesar de seu recurso ter sido invalidado, pois, faltou anexar o requerimento de acordo com o Edital, mesmo assim,
encaminhamos ao elaborador da questão e emitiu o seguinte parecer:
Conforme embasamento teórico e referencia Bibliográfica abaixo mencionado máscara Semi – Facial não é necessário o uso
durante a aplicação do larvicida, sendo indicada durante a preparação da calda e inseticidas residuais, e também no
manuseio de caixas de temefhós e a colocação do produto no frasco. A afirmativa correta é a letra C( ) V-V-V-V
08 - EPIs NECESSÁRIOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são insumos necessários à segurança do trabalhador durante a aplicação de
inseticidas. A indicação do tipo de EPI leva em consideração os riscos inerentes a cada uma das atividades desenvolvidas.
As especificações técnicas completas dos diversos EPI, são apresentadas a seguir
1. Máscara semi-facial
Indicada durante a preparação da calda e durante as aplicações de inseticidas residuais. Deve também ser utilizada durante o
manuseio de caixas de temephós e a colocação do produto em frasco. Não é necessário o uso do equipamento durante a
aplicação do larvicida.
2. Máscara facial completa
Indicada para uso durante a preparação da calda e nas aplicações de inseticidas espaciais (UBV e termonebulizações).
3. Luva nitrílica
Esse tipo de luva deve ser utilizado durante qualquer atividade que envolva o manuseio de inseticidas (preparação de caldas,
abastecimento de equipamentos e aplicação residual/espacial). Não é necessário o uso de luvas durante a aplicação de
larvicidas.
4. Capacete de aba larga
Esse tipo de capacete deve ser utilizado durante qualquer atividade que envolva o manuseio de inseticidas (preparação de
caldas, abastecimento de equipamentos e aplicação residual/espacial). Esse equipamento poderá ser substituído pela touca
árabe, que fornece uma proteção maior.
Norma Regulamentadora nº 6 (NR 6). Equipamento de Proteção Individual – EPI. Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho
de 1978. Ministério do Trabalho e Emprego;
Superintendência de Controle de Endemias. Segurança em Controle Químico de Vetores, Secretaria de Estado da
Saúde, 1999;
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
Gostaria que revisassem esta questão por que acredito que a resposta seja a letra B e não a letra A como está no gabarito.
Também gostaria que revisassem a prova por que acho que tem mais questões incorretas!
CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Prezada Candidata,
Seu recurso foi invalidado pois faltou anexar o requerimento. Mesmo assim, enviamos para o elaborador da questão o qual
encaminhou a resolução da mesma:
PARECER: INDEFERIDO
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO
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