31/10/2018

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 24/10/2018 -13:55

Questão apresentava alternativa incompleta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL SANITARISTA - FISCAL SANITARISTA

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:10

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido.
Mesmo o recurso sendo inválido e indeferido por decisão de nossa banca no copiar a questão e formatá-la faltou uma palavra
para concluir a frase, portanto será anulada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/

1/13

31/10/2018

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 24/10/2018 -20:48

Conforme a página da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina (http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/saudeambiental/sisagua), a sequência correta desta questão é V, V, F, F, V, sedo a alternativa “E” a correta. Portanto, pede-se a
anulação da questão, cujo enunciado e alternativas estão a seguir:
Para operacionalizar as ações da VIGIAGUA foi elaborado um Programa Nacional, que é coordenado, no âmbito federal, pela
Coordenação Geral de Vigilância Ambiental em Saúde (CGVAM), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). O programa inclui
modelo, campo e forma de atuação baseados nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os objetivos específicos de sua
atuação são: Classifique V para a afirmativa verdadeira e F para falsa:
Afirmativa verdadeira ( ) Reduzir a morbi-mortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica, por meio de ações de
vigilância sistemática da qualidade da água consumida pela população.
Afirmativa verdadeira ( ) Buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento de água para
consumo humano.
Afirmativa falsa ( ) Avaliar e gerenciar o risco à saúde das condições sanitárias de abastecimento de água em cisternas e poço
caxambu; pois esses locais oferecem menor risco ao consumo humano.
A afirmativa está errada, sendo verdadeiro afirmar: “Avaliar e gerenciar o risco à saúde das condições sanitárias das diversas
formas de abastecimento de água”.
Afirmativa falsa ( ) Monitorar sistematicamente a qualidade da água consumida pela população, nos termos da legislação
vigente; exceto os locais de distribuição da Casan, pois são de responsabilidade da própria empresa.
A afirmativa está errada, sendo verdadeiro afirmar: “Monitorar sistematicamente a qualidade da água consumida pela população,
nos termos da legislação vigente”.
Afirmativa verdadeira ( ) Informar a população sobre a qualidade da água e riscos à saúde; apoiar o desenvolvimento de ações
de educação em saúde e mobilização social; e coordenar o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água
(Sisagua).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL SANITARISTA - FISCAL SANITARISTA

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:12

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido.
Foi digitado o Gabarito errado e vai ser corrigida de D para E.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -19:40

O resultado da equação é 3, e não existe gabarito correto para a questão.
16-3 x 4 + 2 / 2
16 -12 +2 /2
4 +2 / 2
6/2
3
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - FISCAL SANITARISTA

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:05

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido.
A operação se resolve assim:
16−3×4+2÷2
16−12+1
4+1=5

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -19:49

O resultado da equação é 3, e não existe gabarito correto para a questão.
16-3 x 4 + 2 / 2
16 -12 +2 /2
4 +2 / 2
6/2
3
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - FISCAL SANITARISTA

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:06

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido.
A operação se resolve assim:
16−3×4+2÷2
16−12+1
4+1=5

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -19:56

A segunda afirmativa descrita está incompleta, portanto não há como responder a questão.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 29.png

22/10/2018 19:57

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL SANITARISTA - FISCAL SANITARISTA

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:09

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido por esse motivo.
Analisando a questão de ofício por sugestão de nossa banca a questão será anulada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -20:19

A questão não tem gabarito correto, pois:
aplicando-se 44,3% sobre 8.659 temos 12.494 e não 12.491 como diz a questão.
Fazendo a regra de três, temos
8.659 -- 100 %
3.832 -- x
8659x = 383.200
x = 44,254
Onde, 3.832 é a diferença entre 12.491 e 8.659
e 44,2 seria a resposta correta
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL SANITARISTA - FISCAL SANITARISTA

Questão 32

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:09

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido.
A questão de numero 32, a resposta correta é 44,3% visto que considerando a probabilidade de porcentagem em
epidemiologia 44,254, ou 44,2 sugerido pela candidata não se inclui, pela razão de estar diminuindo a fração da
porcentagem, onde é arredondado para o próximo numero nesse caso para 44,3%.
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -00:14

O resultado dado no gabarito não confere com o resultado da expressão numérica da questão. As alternativas conferem com os
dados da questão, porém o resultado no gabarito não está correto.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - FISCAL SANITARISTA

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -14:52

Prezada Candidata:
Seu recuso está em desacordo com o Edital, pois, não foi encaminhado o requerimento, nem possui embasamento, pois, nem
você mesma provou que a questão estava errada.
Foi analisado pela nossa banca e foi indeferido da mesma forma.
16−3×4+2÷2
16−12+1
4+1=5

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -00:16

O resultado dado no gabarito não confere com o resultado da expressão numérica da questão. As alternativas conferem com os
dados da questão, porém o resultado no gabarito não está correto.
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - FISCAL SANITARISTA

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -14:55

16−3×4+2÷2
16−12+1
4+1=5
Recurso indeferido conforme anterior.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -00:36

Uma das alternativas da questão sugere que os objetivos específicos do programa VIGIAGUA seja avaliar e gerenciar os riscos
à saúde das condições sanitárias de abastecimento de água em cisternas e poços caxambu; pois esses locais oferecem menor
risco ao consumo humano, porém esta informação não é encontrada nos objetivos específicos do material do programa
VIGIAGUA. A informação dada é "avaliar e gerenciar o risco à saúde das condições sanitárias das diversas formas de
abastecimento de água".
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL SANITARISTA - FISCAL SANITARISTA

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:12

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca. Foi digitado o gabarito errado vai ser corrigido de D para E.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -00:41

Uma das afirmativas (afirmativa 2) da questão encontra-se com dados incompletos, palavras faltando para completar o final da
frase, sendo que isso impossibilita de compreender a questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL SANITARISTA - FISCAL SANITARISTA

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -14:58

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 21/10/2018 -19:38

Onde esta o gabarito .?
CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - MÉDICO

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -14:50

Não há recurso.
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -09:20

No conteúdo programático do edital para Atendente de Unidade, não consta nos conhecimento gerais o Estatuto do Servidor
Público de Xavantina, somente a Lei Orgânica Municipal.
CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - ATENDENTE DE UNIDADE

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:03

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido.
Referido conteúdo consta sim no anexo II do Edital do Concurso Público, sendo: 3.1.2. CONHECIMENTOS GERAIS ...
Legislação descrita no preâmbulo deste Edital ...

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/31/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE XAVANTINA
Concurso Público - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 22/10/2018 -09:21

No conteúdo programático do edital para Atendente de Unidade, não consta nos conhecimento gerais o Estatuto do Servidor
Público de Xavantina, somente a Lei Orgânica Municipal.
CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - ATENDENTE DE UNIDADE

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/10/2018 -15:04

Prezado(a) Candidato(a):
Seu recurso não está de acordo com o Edital, pois, não consta o requerimento e o embasamento legal. Mesmo assim foi
analisado pela nossa banca e foi indeferido.
Referido conteúdo consta sim no anexo II do Edital do Concurso Público, sendo: 3.1.2. CONHECIMENTOS GERAIS ...
Legislação descrita no preâmbulo deste Edital ...
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