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Cargo: S02 - ENGENHEIRO FLORESTAL
Disciplina: ATUALIDADES
Questão
41 - X / 46 - Y / 44 - Z

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

Em resposta ao recurso interposto para esta questão a banca
examinadora entende que a única alternativa correta é a
Letra “C” “Ciclo de desmatamento da Amazônia”.
Conforme matéria publicada no Portal G1 no dia
23/08/2019 “a estratégia de limpeza do solo que foi
desmatado para posteriormente ser usado na pecuária ou
no plantio é chamado ciclo de desmatamento da
Amazônia". Esta reportagem esclarece que “O "ciclo de
desmatamento tem como base a tentativa de ocupação
desregrada de terras da União, inclusive em áreas
protegidas, como verificou o Desafio Natureza no Pará.
Ocupa-se a área pública, e é feito o desmatamento como
forma para valorizar a terra e vender". O enunciado da
questão onde se lê: “As queimadas na Amazônia têm
relação direta com o desmatamento. Especialistas
comentaram ao G1 que o fogo é parte da estratégia de
"limpeza" do solo que foi desmatado para posteriormente
ser usado na pecuária ou no plantio”, faz clara alusão ao
que os especialistas chamam de “Ciclo de desmatamento
da Amazônia”. Neste mesmo enunciado não há nenhuma
menção aos aspectos benéficos da queimada do solo para
justificar a alternativa “A” “Ciclo de reciclagem da
Amazônia” como opção correta. A banca entende que não
há uma conceitualização específica utilizada pelo portal G1
quando se utiliza a expressão “Ciclo de desmatamento da
Amazônia” conforme pode ser observado nos links dos
sites listados abaixo. Da mesma forma, a banca entende que
ao utilizar a expressão “comumente chamada” no
enunciado da pergunta não se perde o foco do
conhecimento em atualidades, como argumenta o
recursante. Não havendo qualquer inadequação na questão
nem em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso.
Sites:
https://bemzen.uol.com.br/noticias/ver/2019/10/03/8571-
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consumo-de-carne
http://www.portalfalcon.com/amazonia-a-responsabilidadedas-empresas-com-a-preservacao-do-bioma
https://folhadojurua.com.br/2019/08/24/mobilizacao-emdefesa-da-amazonia-tera-empate-neste-domingo-em-riobranco/
http://revistaincendio.com.br/um-a-cada-tres-focos-dequeimada-na-amazonia-esteve-relacionado-comdesmatamento/
https://blog.mercavejobrasil.com.br/2019/08/23/queimadase-desmatamento-estao-relacionados-na-amazonia-entendanatureza/
https://landportal.org/es/node/83383
42 - X / 43 - Y / 49 - Z

Em resposta ao recurso interposto para esta questão a banca
examinadora entende que a única alternativa correta é a
Letra “E” “um golpe de estado político, cívico e policial”.
Segunda a matéria do portal G1 do dia 11/11/2019 o “expresidente afirma que se retirou do poder devido a um
golpe de estado político cívico policial". No recurso
interposto há o argumento de que a Alternativa “C”
“acusação de fraude nas eleições”, também esteja correta,
no entanto a alternativa “C” está incorreta por não se tratar
de uma justificativa dada por Evo Morales para sua
renúncia, mas sim uma acusação dos opositores ao seu
governo.
Sendo assim, por não haver qualquer
inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se
improcedente o recurso impetrado.
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47 - X / 45 - Y / 46 - Z

Em resposta ao recurso interposto para esta questão a banca
examinadora entende que a única alternativa correta é a
Letra “A” “a maioria dos casos confirmados foi em São
Paulo (97,5%)”. A alternativa “B” “o governo conseguiu
interromper a transmissão do vírus do sarampo na região
sudeste” está incorreta, o governo brasileiro conseguiu
interromper a transmissão do vírus do sarampo na região
Norte e não região Sudeste. A alternativa “C” “em todo o
país a vacinação contra sarampo na rede pública só ocorre
até os 19 anos” está incorreta porque em todo o país, a
vacinação regular (exceto em campanhas) contra o sarampo
na rede pública ocorre até os 49 anos e não até os 19 anos.
A alternativa “D” “apesar deste recente surto o Brasil
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manteve o certificado de eliminação da doença concedido
pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)” está
incorreta porque o Brasil perdeu o certificado de
eliminação da doença concedido pela Organização PanAmericana da Saúde (OPAS) em fevereiro de 2019, após
registrar mais de 10 mil casos em 2018. A alternativa “E”
“nas últimas duas décadas o país registrou dezenas de
mortes por causa do sarampo”. está incorreta porque a
partir de 1999, o país não registrou mais mortes pela
doença, o que só voltou a ocorrer em 2018. Sendo assim,
por não haver qualquer inadequação na questão nem em
seu gabarito, considera-se improcedente o recurso
impetrado.
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Cargo: S03 - MÉDICO VETERINÁRIO
Disciplina: ATUALIDADES
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

42 - X / 43 - Y / 49 - Z

Em resposta ao recurso interposto para esta questão a
banca examinadora entende que a única alternativa
correta é a Letra “E” “um golpe de estado político,
cívico e policial”. Segunda a matéria do portal G1 do
dia 11/11/2019 o “ex-presidente afirma que se retirou
do poder devido a um golpe de estado político cívico
policial". No recurso interposto há o argumento de que
a Alternativa “C” “acusação de fraude nas eleições”,
também esteja correta, no entanto a alternativa “C”
está incorreta por não se tratar de uma justificativa
dada por Evo Morales para sua renúncia, mas sim uma
acusação dos opositores ao seu governo. Sendo assim,
por não haver qualquer inadequação na questão nem
em seu gabarito, considera-se improcedente o recurso
impetrado.
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47 - X / 45 - Y / 46 - Z

Em resposta ao recurso interposto para esta questão a
banca examinadora entende que a única alternativa
correta é a Letra “A” “a maioria dos casos
confirmados foi em São Paulo (97,5%)”. A alternativa
“B” “o governo conseguiu interromper a transmissão
do vírus do sarampo na região sudeste” está incorreta,
o governo brasileiro conseguiu interromper a
transmissão do vírus do sarampo na região Norte e não
região Sudeste. A alternativa “C” “em todo o país a
vacinação contra sarampo na rede pública só ocorre
até os 19 anos” está incorreta porque em todo o país, a
vacinação regular (exceto em campanhas) contra o
sarampo na rede pública ocorre até os 49 anos e não
até os 19 anos. A alternativa “D” “apesar deste recente
surto o Brasil manteve o certificado de eliminação da
doença concedido pela Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS)” está incorreta porque o Brasil perdeu
o certificado de eliminação da doença concedido pela
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em
fevereiro de 2019, após registrar mais de 10 mil casos
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em 2018. A alternativa “E” “nas últimas duas décadas
o país registrou dezenas de mortes por causa do
sarampo”. está incorreta porque a partir de 1999, o
país não registrou mais mortes pela doença, o que só
voltou a ocorrer em 2018. Sendo assim, por não haver
qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito,
considera-se improcedente o recurso impetrado.
50 - X / 42 - Y / 45 - Z

Em resposta ao recurso interposto para esta questão
esclarecemos que após constatado erro na classificação
taxonômica do “coronavíus” pela reportagem, a banca
reconhece que, ao abordar o gênero “Coronavírus” (o
novo tipo de coronavírus) e a resposta descreveu a
família viral “Coronaviridae” há possibilidade de que
o candidato se confunda e seja induzido ao erro. Sendo
assim, a banca entende que o pedido de recurso é
procedente e decide pelo deferimento e consequente
anulação da questão.

DEFERIDO

ANULADA
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