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CARGO: TÉCNICO AGROPECUÁRIO 
 
QUESTÃO: 19 
CANDIDATO(S): Leonardo Pizzo da Silva Oliveira 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato apresentou fundamentação inconsistente não justificando a anulação da questão. 
Mantido o gabarito publicado. 
 
QUESTÃO: 23 
CANDIDATO(S): Leonardo Pizzo da Silva Oliveira 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada.  
 
 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
QUESTÃO: 10 
CANDIDATO(S): Monique Braga da Silva Felipe 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O verbo agradecer é transitivo direto e indireto.  Na frase em pauta “Agradecemos a sua preferencia” 
é transitivo direto. 
 
QUESTÃO: 21 
CANDIDATO(S): Monique Braga da Silva Felipe 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo O Guia de Vigilancia Epidemiologica – Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em 
Saúde / MS -  PAG234.  
 
Dengue clássico - Tratamento  
 
O tratamento é sintomático (analgésicos e antipiréticos) e pode ser  feito no domicílio, com orientação para retorno ao 
serviço de saúde após 48 a 72 horas do  início dos sintomas. Indica-se hidratação oral com aumento da ingesta de 
água, sucos, chás,  soros caseiros, etc. Não devem ser usados medicamentos com ou derivados do ácido 
acetilsalicílico e antiinflamatórios não hormonais, por aumentar o risco de hemorragias. PAG 234 
 
A questão se refere ao monitoramento casos, este deve ser realizado diariamente pela equipe de saúde.   
 
QUESTÃO: 33 
CANDIDATO(S): Monique Braga da Silva Felipe 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O coeficiente de mortalidade geral é calculado pelo número de mortes de todas as causas dividido 
pela população total, já a letalidade é um indicador especifico de mortalidade que é utilizado para medir a gravidade de 
uma determinada doença. Calcula-se a letalidade pelo número de mortes pela doença X dividido pelo número de casos 
da doença X. Portanto, uma zoonose de baixa letalidade é aquela cujo risco de morrer entre os doentes é pequeno e 
não, em relação à população total (composta por pessoas doentes e não doentes).  
A raiva, por exemplo, tem baixa mortalidade e alta letalidade. Isto já desmonta a fundamentação da candidata, que diz 
que uma zoonose de baixa letalidade é aquela cujo coeficiente de mortalidade é baixo.  
Assim, nega-se o recurso interposto ficando mantida a resposta B, conforme o gabarito publicado. 
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QUESTÃO: 34 
CANDIDATO(S): Monique Braga da Silva Felipe 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A justificativa apresentada pela candidata corrobora que a teoria multicausal não é resistente a 
considerar a doença como fenômeno coletivo justamente pelo fato de enfocar os múltiplos fatores no processo 
saúde/doença. Já a doutrina microbiológica é unicausal, o agente etiológico (Ex.: bactéria, vírus) é o único responsável 
pela doença, ou seja, agente etiológico infectando o hospedeiro. Portanto, das teorias do processo saúde/doença, 
citadas nas alternativas da questão 34, a doutrina microbiológica é a mais resistente no enfoque da doença como 
fenômeno coletivo. 
Assim, nega-se o recurso interposto e ficando mantida a resposta B, conforme o gabarito publicado. 
 
QUESTÃO: 39 
CANDIDATO(S): Leila Lindner de Carvalho 
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme Manual de animais peçonhentos (Ministério da Saúde, 2011),  
foram notificados, no Brasil, 81.611 casos de acidentes ofídicos, com registro de 359 óbitos. Excluindo-se 2.361 casos 
informados como “não peçonhentos”, a letalidade geral para o Brasil foi de 0,45%. 
Do total desses casos de acidentes ofídicos correspondeu aos gêneros: 
- Bothrops 59.619 casos, 185 óbitos, letalidade de 0,31%.  
-Crotalus 5.072 casos, 95 óbitos, letalidade 1,87%. 
-Lachesis 939 casos, nove óbitos, letalidade de 0,95%. 
-Micrurus 281 casos, um óbito, letalidade de 0,36%. 
 
Portanto, verifica-se que o gênero Micrurus apresenta a menor notificação de casos de acidentes ofídicos e a letalidade 
menor que as dos gêneros Crotalus e Lachesis, no Brasil.   
Assim, nega-se o recurso interposto e ficando mantida a resposta D, conforme o gabarito publicado. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Leila Lindner de Carvalho  
RECURSO(S): INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata cita além da sangria a evisceração e o fator estresse como operações fundamentais na 
conservação da carne. Entretanto, na questão pede-se a operação mais importante no abate de bovinos para 
conservação futura da carne. E a operação mais importante é a sangria, pois a capacidade de conservação da carne 
mal sangrada é muito limitada.  
Assim, nega-se o recurso interposto e ficando mantida a resposta D, conforme o gabarito publicado. 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 
QUESTÃO: 27 
CANDIDATO(S): Maria Cecília Mendes 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada. 
 
QUESTÃO: 40 
CANDIDATO(S): Maria Cecília Mendes 
RECURSO(S): DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Alterar o gabarito de C para A. 
 

Belo Horizonte, 19 de maio de 2014. 
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