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DIVULGA RESPOSTA DOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E SIMPLIFICADO 001/2017 

 
Considerando a apreciação dos recursos oferecidos quanto à divulgação do gabarito preliminar. 

 
RESOLVE: 

 
I – Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados pelos candidatos, conforme segue abaixo: 

 
 

Candidato Cargo Nº da 
Questão 

Julgamento do recurso 

Gustavo Barbosa dos 
Santos 

Professor de 
Biologia 

18 Recurso Indeferido. 

Analisando os itens da questão: 

Item I: 
Está correta: O HIV funde com a célula    CD4. 
Após a fusão o HIV libera o seu material 
genético para síntese de novos vírus. 
Fonte microbiologia Tortora. 

 
Item II: 
Está correta: A AIDS é causado tanto pelo 
HIV-1, quanto pelo HIV-2. 
Fonte microbiologia Tortora. 

 
Item III: 
Está correta: Via parenteral é a via  de 
entrada de patógenos no organismo por sua 
deposição direta em tecidos abaixo da pele e 
da membrana mucosa. Exemplo de infecção 
por via parenteral - material perfuro cortante 
contaminado que perfura a pele de um 
médico ou enfermeiro. 
Fonte microbiologia Tortora. 

 
Item IV: 
Está incorreta: 
Mundialmente o modo mais comum de 
transmissão do HIV é por meio de relação 
sexuais desprotegida, seguido por 
compartilhamento de seringas entre usuários 
de drogas. 

 
A transfusão de sangue, embora seja um 
meio de  transmissão do vírus,  NÃO É    UMA 
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   FONTE   PROVÁVEL   DE   INFECÇÃO,   pois    o 
sangue é testado para anticorpos contra o 
HIV. 
Fonte microbiologia Tortora. 

 
Item V: 

 
Está incorreta: 
O HIV é um retrovírus de fita de RNA ÚNICA. 
Fonte microbiologia Tortora. 

 
A questão foi feito com base de pesquisa na 
Internet em site confiáveis, visando busca de 
confiabilidade e com base no livro 
Microbiologia Tortora  (10ª  edição). 
Portanto, a alternativa CORRETA da questão  
é a letra C, onde o item IV e V estão 
incorretos. 

Hwwyllyn Jhordanny S. 
Siqueira 

Estagiário 12 Recurso Indeferido. Apesar do erro de 
ortografia na alternativa “B”, não interferiu 
no entendimento dos candidatos, uma vez 
que alternativa correta é a letra C. Diante 
disso fica mantida referida questão. 

Moisés de Lima Neto Estagiário 07 Recurso  Deferido. Gabarito  alterado  da 
Letra “D”, para a Letra “B”. 

18 Recurso Indeferido. 
Fazendo uma leitura e interpretação de texto 
pode-se notar o trecho "...quando 
pressionada DURANTE O COMANDO de 
exclusão..." a tecla SHIFT, se combinada com 
qualquer método de exclusão de arquivos, 
comando, tem o efeito de exclui-lo 
definitivamente, sem que o mesmo passe 
pela lixeira, tornando-o, neste caso, 
irrecuperável. 
Portanto fica mantida a questão. 

Severina Nazário da Rocha Agente Comunitária de 
Saúde 

12 Recurso Indeferido. 
Os climas que predominam em Mato Grosso 
são o equatorial, no extremo norte, e o 
tropical, no centro-sul. Os dois são climas 
quentes em decorrência de o Estado situar- 
se em uma região de baixa latitude, isto é, 
próximo à linha do Equador. Como se sabe, 
em regiões próximas ao Equador as 
temperaturas são mais elevadas por causa da 
maior incidência da radicação solar. A 
questão e seu gabarito, portanto, estão 
mantidos. 
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Jeferson Junior Brauna Silva Agente de Endemias 04 Recurso Indeferido. Os candidatos alegam 
que a palavra bactérias pode ser dividia 
também em 4 silabas e não apenas em 3 
silabas, citam vários site como referência. 

 
Vejamos a questão: 

 
QUESTÃO 04 
“...eles carregam várias doenças, bactérias  
e vírus.” 
A palavras “bactérias” e “vírus” são 
separadas da seguinte maneira: 
A) Ba-ct-é-ri-as/ ví-ru-s. 
B) Bac-té-ri-as/ ví-rus. 
C) Bac-té-rias/ví-rus. 
D) Ba-cte-ri-as/ ví-rus. 

 
Ao analisar criteriosamente a questão foi 
constatada que a mesma apresenta erro na 
resposta, diante disso fica retificada a 
resposta da questão passando a  constar 
como correta a ALTERNATIVA B. 

 
Segue a separação CORRETA: 

 
BACTERIAS – Separe-se = BAC –TE-RI-AS 
VÍRUS – Separe-se = VI-RUS. 

Evangelista   

João Carlos Santos de Agente Comunitária de  

Oliveira Saúde  

Cinara Thiesen   

Claudete Santos de Paula   

Sigmara Dias Brauna   

Elaine Antunes Vieira   

  12 Recurso Indeferido. 
Atente a candidata que a alternativa B não 
pode ser correta, pois em Mato Grosso a 
estação chuvosa ocorre no verão (entre 
outubro e março) e a seca no inverno (entre 
abril e setembro). A D também não pode ser 
correta, pois durante a estação chuvosa as 
chuvas não são escassas, mas abundantes. 
Ademais, a sazonalidade entre estação seca e 
chuvosa não caracteriza irregularidade nas 
precipitações, mas regularidade, dada a 
demarcação precisa das estações. A questão 
e seu gabarito, portanto, estão mantidos. 
Referências 
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