COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - COGEPS

EDITAL nº 055/2019-COGEPS
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O
GABARITO PROVISÓRIO, DA PROVA ESCRITA
(OBJETIVA) DO 1º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
PSS1-2019, PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE
UNIVERSITÁRIO, POR TEMPO DETERMINADO NA
UNIOESTE.

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e considerando;
- os itens 14.48 e 14.49 do Edital nº 023/2019-GRE, de 03 de abril de 2019;
- o gabarito provisório publicado pelo Edital nº 054/2019-COGEPS, de 03/06/2019;
- os recursos analisados e respondidos pela Banca Examinadora;
TORNA PÚBLICO:
Art. 1º - O resultado da análise dos recursos contra o gabarito provisório da Prova
Escrita (Objetiva) do 1º Processo Seletivo Simplificado – PSS1-2019 para contratação
de Agente Universitário por tempo determinado na UNIOESTE, conforme descrito no
anexo deste edital.
Art. 2º - O gabarito definitivo será publicado, até as 17h do dia 10 de junho de 2019.
Publique-se e Cumpra-se.
Cascavel, 07 de junho de 2019.

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA
Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos
Portaria 0987/2012-GRE
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ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Português
Número da questão: 1

Inscrição: 33112
Data do Envio: 03/06/19 21:54
TODOS... TODOS OS ANOS... TODOS SE ASSUSTAM. A alternativa letra D, traz que: A impressão de que o crescimento
da violência, de uma forma geral, já virou SENSO COMUM. Segundo sua origem denotativa o SENSO COMUM é: conjunto
de ideias, opiniões e pontos de vista de um grande número de pessoas em um determinado contexto social que se
estabelecem e impõem como naturais e necessárias, não admitindo grandes questionamentos nem reflexões. Assim, a
alternativa torna-se invalidada, tendo em vista que o texto retrata a surpresa de toda a sociedade com as estatísticas do
aumento da violência. Entendemos que se é SENSO COMUM, não aceita "SUSTOS".
Inscrição: 33034
Data do Envio: 04/06/19 14:37
Nesta questão o enunciado não deixa explicito o que querem que marque como alternativa correta ou incorreta, apenas se
apresenta no enunciado um trecho referente feminicídio, com isso subentende-se que seja marcada a alternativa correta,
encontrei duas inconformidades. Solicito revisão e exclusão de questão.
na alternativa (D) conforme diz o gabarito ser a resposta correta, porem segundo o que apresenta a sanção da Lei nº
13.104/2015, o feminicídio foi incluso como crime hediondo.
Segue abaixo o artigo do código penal que classifica crimes hediondos. Nele entra feminicídio.
Referencia: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
Art. 1º O art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro - Código Penal , passa a vigorar com a seguinte redação:
“Homicídio simples
Art. 121. ........................................................................
.............................................................................................
Homicídio qualificado
§ 2º ................................................................................
.............................................................................................
F e m i n i c í d i o
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
.............................................................................................
§

2º

-A

Considera-se

que

há

razões

de

condição

de

sexo

feminino

quando

o

crime

envolve:

I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Outra inconformidade na questão é referente a alternativa (A) onde diz que: De acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o Brasil já tem a quinta maior taxa de feminicídios entre 84 nações pesquisadas.
Segue abaixo o trecho que apresenta-se no site da organização das nações unidas (ONU).
https://nacoesunidas.org/onu-fem inicidio-brasil-quinto-m aior-m undo-diretrizes-nacionais-buscam -solucao/
No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta maior no mundo, segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Em 2015, o Mapa da Violência sobre homicídios entre o público feminino revelou que, de 2003 a
2013, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875.
Atenciosamente, aguardo retorno.
Inscrição: 33109
Data do Envio: 04/06/19 17:28
A questão 1 solicitava que fosse escolhida a alternativa em que NÃO se pudesse afirmar sobre o efeito da repetição da frase
"assustou a todos..todos os anos..todos se assustam. o gabarito trouxe como resposta correta a alternativa A, porém esta
alternativa fala sobre a necessidade do combate do crescimento da violência. Todo o texto apresentado trata dessa
necessidade e as sentenças destacadas a reforçam. Portanto é uma hipótese verdadeira.
Inscrição: 33534
Data do Envio: 05/06/19 14:12
Senhor(a) examinador(a), através de pesquisas no sit Brasil Escola, para reverter a cultura "patriarcal e misógina" é,
também, necessária a fiscalização das leis vigentes, ou não adiantaria a existência destas leis. A alternativa fala de políticas
que promovam a educação, a igualdade de gênero além de leis, mas não fala sobre fiscalizar estas leis. Portanto,solicito à
anulação da questão 12 a qual consta 2 alternativas erradas: D e E.
Meus cumprimentos!
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ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Português
Número da questão: 1

Inscrição: 33124
Data do Envio: 05/06/19 16:23
Peço a anulação ou correção da questão numero 12 onde a alternativa D esta como correta no gabarito provisório.
A lei 13.104/2015 alterou o código penal e qualificou o Feminicídio como crime hediondo no Brasil, portanto a questão D
está incorreta.
https://jus.com.br/artigos/62399/feminicidio-lei-n-13-104-de-9-de-marco-de-2015
A alternativa mais provavel de ser correta seria a letra A.
https://jus.com.br/artigos/62399/feminicidio-lei-n-13-104-de-9-de-marco-de-2015
Resposta aos Recursos
A questão não diz respeito ao conceito de "senso comum", mas sobre o que o aumento da violência renovado a cada ano
tanto pelo poder público quanto pela população produz efetivamente.
O jogo entre assustou (passado), assusta (presente), todos os anos (repetição) se encontra em todas as alternativas com
exceção da A.
A alternativa "D" fala sobre o efeito de sentido do senso comum, ou seja, segundo o texto, da indiferença do poder público à
medida que o tempo passa: tudo recomeça como se fosse, ano após ano, a primeira vez.
Dois outros recursos falam sobre a questão do Feminicídio, essa questão não diz respeito à prova de Língua Portuguesa,
mas a de Conhecimentos Gerais, questão 12.
Um outro recurso questiona o gabarito (Questão 1, alternativa "A" como resposta correta), no entanto, segundo o texto, tudo
acontece a cada ano como se fosse a primeira vez. O poder público, a população de uma forma geral ("Todos se assustam,
o tempo passa, e pouca ação ocorre de fato.") não agem como se "necessariamente" o aumento devesse ser combatido.
Tudo acaba em esquecimento. A Alternativa "A" é a única que fura o sentido da indiferença, do senso comum, do
esquecimento e da falta de política de combate à violência.
Portanto, OS RECURSOS NÃO PROCEDEM.
Decisão da Banca: Manter Questão
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ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Português
Número da questão: 2

Inscrição: 33112
Data do Envio: 03/06/19 22:03
Segundo o texto a contratação de policiais, aquisição de equipamentos, viaturas e novas tecnologias são medidas
essenciais, mas é preciso ir além... deve haver um programa bem articulado, que permita o acompanhamento das ações e
que incentive o trabalho integrado. Assim, o texto não traz como opção para o combate a violência mais policiais,
equipamentos, viaturas, tendo em vista que essas medidas já são utilizadas pelos orgãos competentes. Fatos que invalida a
alternativa E.
Resposta aos Recursos
O texto é bem claro em relação a sua proposta de combate à violência: " Contratação de policiais, aquisição de
equipamentos, viaturas e novas tecnologias são medidas essenciais".
O RECUSO NÃO PROCEDE.
Decisão da Banca: Manter Questão
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ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Português
Número da questão: 4

Inscrição: 33132
Data do Envio: 04/06/19 8:11
A conjunção coordenativa adversativa introduz uma oração que é o contrário (o avesso) do que seria a conclusão lógica.
A conjunção mas pode ser substituída por: porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Estes são oposiçães de
contrastes, significa que qualquer alternativa estaria correta, pois a questão traz "...NÃO pode ser trocada sem alterar o
sentido apenas por."(significa, que mesmo alterando NÃO mudaria o sentido da frase).
Resposta aos Recursos
Justamente por isso a questão pede a que NÃO PODE SER.
Decisão da Banca: Manter Questão
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ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Conhec. Espec.
Número da questão: 17

Inscrição: 33252
Data do Envio: 04/06/19 22:16
De acordo com o parecer técnico da Fiocruz da insulina humana recombinante (nph) as possíveis reações são:
"..hipoglicemia é o efeito indesejado que ocorre com
maior freqüência na insulinoterapia. Os
sintomas em geral ocorrem repentinamente e podem incluir: suor frio, palidez, nervosismo ou
tremor, ansiedade, cansaço ou fraqueza incomum, confusão, dificuldade de concentração,
sonolência, fome excessiva, alteração temporária da visão, dor de cabeça, náusea e palpitação.
Podem ocorrer edema de extremidades e distúrbios de refração, reações de hipersensibilidade local,
geralmente transitórias e reações de hipersensibilidade generalizada (erupção cutânea generalizada,
prurido,
sudorese,
perturbações
gastrintestinais,
edema
angioneurótico,
dificuldade
de
respirar,
palpitação e redução da pressão sangüínea), que são potencialmente mais sérias. A lipodistrofia
pode ocorrer no local de aplicação das injeções como uma conseqüência da aplicação freqüente das
injeções no mesmo local".
Todos os efeitos adversos citados na questão estão corretos.
Fora que o aumento de peso se constitui em um sintoma clássico devido ao edema e fome excessiva.
Dados relatados também no blackbook de enfermagem 1a edição, página 647.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www2.far.fiocruz.br/farmanguinhos/images/stories/phocadow
nload/insulina_nph%2520rt.pdf&ved=2ahUKEwij4_qHk9HiAhWPwFkKHRr7DwoQFjABegQIDBAG&usg=AOvVaw3ElvuLxHH
oRKXqAlZSRWsk
Resposta aos Recursos
Quanto aos sinais e sintomas relacionados aos efeitos adversos da insulina NPH, o paciente pode apresentar a hipoglicemia
que é o efeito indesejado que ocorre com maior freqüência na insulinoterapia. Os sintomas em geral ocorrem
repentinamente e podem incluir: suor frio, palidez, nervosismo ou tremor, ansiedade, cansaço ou fraqueza incomum,
confusão, dificuldade de concentração, sonolência, fome excessiva, alteração temporária da visão, dor de cabeça, náusea e
palpitação. Podem ocorrer edema de extremidades e distúrbios de refração, reações de hipersensibilidade local, geralmente
transitórias e reações de hipersensibilidade generalizada (erupção cutânea generalizada, prurido, sudorese, perturbações
gastrintestinais, edema angioneurótico, dificuldade de respirar, palpitação e redução da pressão sangüínea), que são
potencialmente mais sérias. A lipodistrofia pode ocorrer no local de aplicação das injeções como uma conseqüência da
aplicação freqüente das injeções no mesmo local.
No entanto, nesse caso deve-se considerar o uso de cloridato de propranolol 40 mg pela paciente, que por se tratar de
betabloqueador pode mascarar todos os sinais e sintomas da hipoglicemia. Assim, a paciente pode apresentar esse quadro
sem ter os sinais e sintomas clínicos característicos e somente poderá verificar a hipoglicemia por meio de hemoglicoteste,
visto que os betabloqueadores podem reduzir a necessidade de insulina.
Decisão da Banca: Manter Questão
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ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Conhec. Espec.
Número da questão: 20

Inscrição: 33147
Data do Envio: 05/06/19 13:23
Pedido de anulação da questão 20
A questão tem como tema os fatores de riscoS apresentados por um paciente idoso, sendo eles: Paciente masculino, de 84
anos, em tratamento de diabetes mellitus, com diminuição de acuidade visual, incontinência urinária e inatividade física, uso
de agentes antidiabéticos, diuréticos, antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos. Além de desequilíbrio postural, manchas
arroxeadas nos braços e na região do tórax, e condições higiênicas precárias. Dessa forma, sabemos que
Diferentes fatores de risco interagem como agentes decisivos e predisponentes para a ocorrência de quedas. Isto atribui aos
profissionais de saúde o desafio de identificar os possíveis fatores de risco intrínsecos e extrínsecos apresentados pelo
paciente, na perspectiva de intervir sobre eles. Dentre as causas que influenciam a queda podem estar os fatores de risco
intrínsecos e/ou extrínsecos. Os intrínsecos são aqueles associados às características do indivíduo e às mudanças
agregadas à idade, ao sexo e às condições clínicas. Dentre eles, os mais frequentes são doença, uso de dispositivos,
alteração na marcha, deficiência ocular, auditiva e cognitiva, mobilidade prejudicada e histórico anterior de quedas. Os
extrínsecos são comumente relacionados às condições do ambiente hospitalar e a situações que envolvem a atenção à
saúde pelo cuidador e equipe interdisciplinar (BITTENCOURT, 2017, p. 02).
Portanto, há três possibilidades de respostas dentre as alternativas apresentadas, são elas: alternativa A (Intrínsecos),
alternativa C (Comportamentais), uma vez que o comportamento se enquadra como risco intrínseco, e alternativa E
(Intrínsecos e comportamentais).
R e f e r ê n c i a
Bittencourt VLL, Graube SL, Stumm EMF, Battisti IDE, Loro MM, Winkelmann ER. Factors associated with the risk of falls in
hospitalized adult patients. Rev Esc Enferm USP. 2017;51:e03237. DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2016037403237
Resposta aos Recursos
Manter resposta, pois os fatores intrínsecos se relacionam ao indivíduo no que se refere à redução da função dos sistemas
que compõem o controle postural, doenças, transtornos cognitivos, apresentando incapacidade em manter ou para
recuperar o equilíbrio, quando necessário. E os fatores de risco comportamentais se referem ao uso e a percepção do
espaço em relação à demanda imposta pelo ambiente e a capacidade funcional do idoso. MORSCH, P; MYSKIW, M.;
MYSKIW, J.C. A problematização da queda e a identificação dos fatores de risco na narrativa de idosos. Ciênc. saúde colet.,
n. 21, v. 11, 2016.
Decisão da Banca: Manter Questão
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ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Conhec. Espec.
Número da questão: 22

Inscrição: 33343
Data do Envio: 04/06/19 12:34
A questão 22 cita que o paciente foi ao PS devido a leve sensação de mal estar e dor moderada na região occiptal. Pressão
arterial mensurada 180 X 130 mmHg e FC 90 bpm.
Para esses achados, de acordo com o Sistema Manchester de classificação de risco, 2 ª edição, um paciente com queixa
de MAL ESTAR E DOR MODERADA, deve ser classificada avaliada com o fluxograma MAL ESTAR NO ADULTO e
discriminador DOR MODERADA, portanto classificada como AMARELO.
De acordo com o protocolo de Manchester, para que seja classificada como vermelho o paciente deveria apresentar os
seguintes achados:
- Obstrução de vias aéreas;
- Respiração inadequada;
- Choque;
- Hipoglicemia;
- Convulsionando.
Portanto, a paciente não possui indicação clínica para ser classificada como vermelho. Neste sentido a alternativa D esta
I N C O R R E T A .
Sendo

assim,

o

gabarito

deve

ser

alterada,

tendo

como

alternativa

CORRETA,

a

alternativa

B.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
MACKWAY-JONES, K; MARSDEN, J; WINDLE,J. Sistema Manchester de Classificação de Risco. 2 ª edição. Versão
brasileira de Welfane Cordeiro Júnior; Maria do Carmo Paixão Rausch. Colaboração de Cintia Alcantara de Carvalho;
Gabriela Fontoura Lana Nascimento; Paula Tássia Barbosa Rocha. Belo Horizonte: Folium, 2018.
OBS: Fiz o curso de Manchester e possuo o livro, porém não consigo printar o fluxograma para inserir na justificativa e
assim facilitar a visualização.
Inscrição: 33252
Data do Envio: 04/06/19 22:16
De acordo com o protocolo de Manchester, pressão arterial não é considerado parâmetro para classificação! O histórico do
paciente ter aneurisma não se aplica na classificação de risco, segundo o sistema Manchester.
No caso referido o discriminador seria "mal estar em adulto" sendo que o único parâmetro de avaliação seria a "dor
moderada" que classifica o quadro como AMARELO.
REFERENCIA: sistema Manchester de classificação de risco, página 184: mal estar em adulto, setembro de 2010.
Inscrição: 33124
Data do Envio: 05/06/19 13:44
Peço a anulação ou correção da questão numero 22, pois a alternativa diante o gabarito preliminar consta que a resposta
correta seria e alternativa D (encaminhar o paciente para o atendimento e classificar com o codigo vermelho) Segundo o
livro de Sistema Machester de Classificação de Risco - segunda edição 2018, o paciente no qual o estudo de caso se refere,
não apresenta riscos para ser codigo vermelho (Emergência), e sim CODIGO AMARELO (urgente), devido a DOR
MODERADA em região occipital, a PA elevada e o histórico de cirurgia de aneurisma na aorta abdominal NÃO entraria como
classificação de código vermelho. Diante do estudo de caso referido a alternativa provável seria a Letra B (Encaminhar o
paciente para o atendimento e classificar como codigo amarelo), que seria Urgência.
Inscrição: 33109
Data do Envio: 05/06/19 16:56
De acordo com os as queixas da paciente (sensação de mal estar e dor moderada na região occiptal) e os fluxogramas da
classificação manchester nos quais ela se enquadraria, devido sua queixa principal ( foco de classificação pelo sistema
manchester), a paciente não poderia ser classificada como vermelho, pois os descriminadores para classificação vermelho
pelo manchester são: obstrução de vias areas, respiração inadequada, choque, criança não reativa, convulsionando e
hipoglicemia ( descriminadores para o fluxograma de cefaléia e mal estar - queixas da paciente) e a paciente não
apresentava nenhum desses sinais/sintomas no quadro apresentado. Mesmo tento em vista os dados vitais e a história
pregressa da paciente, que corroboram para a avaliação do classificador, o fator predominante de avaliação é a queixa
principal do paciente, portanto devido a dor moderada o paciente deve ser classificado como amarelo.
Resposta aos Recursos
Apesar do caso propor uma situação de emergência, pois existe risco iminente de vida devido ao quadro clínico de
aneurisma de aorta abdominal. E considerando que o protocolo de Manchester não contempla a história pregressa do
paciente. A comissão decide por anular a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada
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ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Conhec. Espec.
Número da questão: 27

Inscrição: 33124
Data do Envio: 05/06/19 16:29
peço a anulação da questão 27, pois há duas alternativas corretas, a alternativa A e a alternativa B, segundo a Resolução
COFEN 564/2017
Resposta aos Recursos
Manter resposta A que se refere a um dos deveres do profissional de enfermagem de acordo com o Art. 46 Resolução
Cofen 564/2017 "recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de
registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência". E a alternativa B refere-se a um dos
direitos do profissional conforme Resolução Cofen 564/2017, no Art. 9º Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, de
forma fundamentada, quando impedido de cumprir o presente Código, a Legislação do Exercício Profissional e as
Resoluções, Decisões e Pareceres Normativos emanados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
Decisão da Banca: Manter Questão

Página 9 de 11

ANEXO DO EDITAL nº 055/2019-COGEPS
1º PSS 2019 para Contratação de Enfermeiro - HUOP
Gabarito
Matéria: Conhec. Gerais
Número da questão: 12

Inscrição: 32954
Data do Envio: 03/06/19 17:51
Prezada comissão, venho por meio deste solicitar anulação da questão número 12 referente ao conteúdo de conhecimentos
gerais, considerando que a mesma não apresenta enunciado. Após o recorte do texto e o link de acesso a notícia, não tem o
enunciado informando se deve ser assinalada a questão verdadeira ou falsa, o que prejudicou a interpretação durante a
realização da prova. Até o momento não compreendi o que era para ser assinalada na questão. Portanto, seria pertinente
sua anulação.
Sem mais para o momento.
A t e n c i o s a m e n t e ,
Camila Sales
Inscrição: 33520
Data do Envio: 03/06/19 19:50
A questão número 12, ficou duvidosa, pois no enunciado da questão não especificava se era para marcar a alternativa
correta, ou incorreta. De maneira a prejudicar o candidato na interpretação e resolução da questão.
Inscrição: 33496
Data do Envio: 03/06/19 20:47
LEI Nº 13.104, DE 9 DE MARÇO DE 2015:
Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o
feminicídio no rol dos crimes hediondos.
Referência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
Portanto, justifica-se a alternativa D como incorreta.
Inscrição: 33112
Data do Envio: 03/06/19 22:36
A questão não deixa clara o que se pede. Não traz enunciado. Traz frases que podem ser julgadas como verdadeiras e
falsas, apenas.
Inscrição: 33452
Data do Envio: 04/06/19 8:28
Questão supracitada deve ser anulada, tendo em vista que a mesma não apresenta enunciado, ou seja, o que o elaborador
perguntou???? Como responder uma questão se não há questionamento????
Inscrição: 33318
Data do Envio: 04/06/19 12:42
Conforme questão aplicada no caderno de provas no 1º Processo Seletivo Simplificado de 2019 Função: Enfermeiro, com
referencia de um fragmento do texto publicado no site:
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-02-04/feminicidio-brasil-janeiro.html ,onde o texto na integra nos traz a
informação que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil já tem a quinta maior taxa de feminicídio entre 84
nações pesquisadas, conforme alternativa “A” da questão proposta, e foi dada como errada indicando a alternativa “D” como
c e r t a .
Evidenciamos o trecho em questão no texto retirado no site utilizado como referencia:
Em casa, com arma de fogo e cometido por parceiros ou ex-parceiros. Esse é o quadro que mais se repetiu dentre os mais
de 100 casos de feminicídio registrados no Brasil, somente neste primeiro mês de janeiro, segundo levantamento feito pelo
professor Jefferson Nascimento, doutor em Direito Internacional pela USP (Universidade de São Paulo). Em três semanas,
mulheres foram vítimas de atentados em, pelo menos, 94 cidades e 21 estados do País, sendo que mais de a metade dos
casos aconteceram durante os finais de semana.O estudo foi divulgado pelo jornal O Globo e registrou a onda de casos de
feminicídio , que, para além do início de 2019, tem se manifestado já ao longo dos últimos anos.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil já tem a quinta maior taxa de feminicídios entre 84 nações
pesquisadas. E, a despeito de possuir diversas políticas de proteção à mulher – como a Lei Maria da Penha, que entrou em
vigor em 2006 – o País ainda convive com rotina de uma mulher morta a cada duas horas.Segundo a mestre em demografia
Jackeline Romio, da Unicamp, mais de 4 mil mulheres morrem anualmente no País vítimas de agressão física, sendo que
destas, 60% são vítimas de feminicídio.A denominação foi dada para casos de mulheres que são mortas em condições
discriminatórias e de desigualdade de gênero. Basicamente, feminicídio é o homicídio de mulheres pelo fato de serem
mulheres e pode ser classificado em íntimo (quando são cometidos por companheiros ou ex-companheiros) e não íntimo.
Fonte: Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-02-04/feminicidio-brasil-janeiro.html
Segue a questão com o gabarito na seqüência:
12. “Em casa, com arma de fogo e cometido por parceiros ou ex-parceiros. Esse é o quadro que mais se repetiu dentre os
mais de 100 casos de feminicídio registrados no Brasil, somente neste primeiro mês de janeiro, segundo levantamento feito
pelo professor Jefferson Nascimento, doutor em Direito Internacional pela USP (Universidade de São Paulo). Em três
semanas, mulheres foram vítimas de atentados em, pelo menos, 94 cidades e 21 estados do País, sendo que mais de a
metade dos casos aconteceram durante os finais de semana. O estudo foi divulgado pelo jornal O Globo e registrou a onda
de casos de feminicídio, que, para além do início de 2019, tem se manifestado já ao longo dos últimos anos”. Em:
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-02-04/feminicidio-brasil-janeiro.html.
A. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil já tem a quinta maior taxa de feminicídios entre 84
nações pesquisadas.
B. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite às vítimas de violência doméstica pedirem a decretação
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imediata do divórcio ou o rompimento de união estável com o agressor. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelo
S e n a d o .
C. Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional da Mulher foi consolidado como uma data para
relembrar a luta contínua do sexo feminino por melhores condições de vida e trabalho.
D. Desde a sanção da Lei nº 13.104/2015, o feminicídio não é mais classificado como crime hediondo.
E. Segundo algumas teorias feministas, a origem da violência contra a mulher encontra-se na chamada “cultura patriarcal e
misógina’ que ainda se mostra presente na nossa sociedade. Esse tipo de cultura somente pode ser revertido com políticas
que promovam a educação, a igualdade de gênero além de leis como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio.
FUNÇÃO: DE ENFERMEIRO
01=A 02=E 03=C 04=D 05=B 06=E 07=B 08=B 09=D 10=A 11=A 12=D 13=B 14=E 15=C 16=D 17=C 18=E 19=B 20=E
21=A 22=D 23=A 24=E 25=C 26=A 27=A 28=A 29=A 30=D
Inscrição: 33034
Data do Envio: 04/06/19 14:38
Nesta questão o enunciado não deixa explicito o que querem que marque como alternativa correta ou incorreta, apenas se
apresenta no enunciado um trecho referente feminicídio, com isso subentende-se que seja marcada a alternativa correta,
encontrei duas inconformidades. Solicito revisão e exclusão de questão.
na alternativa (D) conforme diz o gabarito ser a resposta correta, porem segundo o que apresenta a sanção da Lei nº
13.104/2015, o feminicídio foi incluso como crime hediondo.
Segue abaixo o artigo do código penal que classifica crimes hediondos. Nele entra feminicídio.
Referencia: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
Art. 1º O art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro - Código Penal , passa a vigorar com a seguinte redação:
“Homicídio simples
Art. 121. ........................................................................
.............................................................................................
Homicídio qualificado
§ 2º ................................................................................
.............................................................................................
F e m i n i c í d i o
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
.............................................................................................
§

2º

-A

Considera-se

que

há

razões

de

condição

de

sexo

feminino

quando

o

crime

envolve:

I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Outra inconformidade na questão é referente a alternativa (A) onde diz que: De acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o Brasil já tem a quinta maior taxa de feminicídios entre 84 nações pesquisadas.
Segue abaixo o trecho que apresenta-se no site da organização das nações unidas (ONU).
https://nacoesunidas.org/onu-fem inicidio-brasil-quinto-m aior-m undo-diretrizes-nacionais-buscam -solucao/
No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta maior no mundo, segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Em 2015, o Mapa da Violência sobre homicídios entre o público feminino revelou que, de 2003 a
2013, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875.
Atenciosamente, aguardo retorno.
Inscrição: 33109
Data do Envio: 04/06/19 16:03
A questão número 12 traz um texto sobre violência contra a mulher, porém não tem enunciado, portanto não foi possível
saber o que se esperava como resposta desta questão, se era necessário assinalar a questão verdadeira ou falsa, por
exemplo;
Inscrição: 32953
Data do Envio: 04/06/19 17:17
Questão numero 12, não deixa explicito no enunciado, se quer a resposta CORRETA OU INCORRETA. Deixando em aberto
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a interpretação de cada candidato. A resposta correta de acordo com o gabarito, refere-se á letra D, no qual está incorreta.
Solicito anulação, da mesma, já que deixaram em aberto o enunciado.Segue o link em que confirma esta resposta.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
Inscrição: 32967
Data do Envio: 04/06/19 17:34
A questão não consta enunciado orientando qual alternativa deve ser assinalada, a correta ou a incorreta.
Inscrição: 32952
Data do Envio: 04/06/19 19:36
Questão Nº12 Enunciado não diz se é para marcar a alternativa correta ou incorreta.
Inscrição: 33252
Data do Envio: 04/06/19 22:16
Questão sem enunciado: não dá pra entender se é para assinalar correta ou incorreta.
Inscrição: 33016
Data do Envio: 04/06/19 22:20
A questão cita um trecho referente ao feminicídio no Brasil, contudo não consta descrito no enunciado da pergunta se
deseja que assinale a alternativa correta ou incorreta.
Inscrição: 33147
Data do Envio: 05/06/19 13:19
Pedido de anulação da questão 12
A questão tem como tema o feminicídio, porém após a citação de um breve texto sobre o assunto, não há especulação
sobre assinalar a alternativa CORRETA ou INCORRETA.
Inscrição: 33534
Data do Envio: 05/06/19 14:26
Senhor(a) examinador(a), através de pesquisas no Brasil Escola, para reverter a cultura "patriarcal e misógina" é, também,
necessária a fiscalização das leis vigentes, ou não adiantaria a existência destas. A alternativa fala de políticas que
promovam a educação, a igualdade de gênero além de leis; mas não fala sobre FISCALIZAR ESTAS LEIS. Portanto, solicito
à anulação da questão 12 a qual consta 2 alternativas erradas:D e E.
Meus cumprimentos!
Inscrição: 32995
Data do Envio: 05/06/19 14:36
No enunciado da questão em referência não fica esclarecido se a resposta é correta e incorreta. Deixando aberta a
interpretação por parte do candidato de optar por ambas as respostas.
Inscrição: 33522
Data do Envio: 05/06/19 16:13
P r e z a d o s ,
a alternativa D considerada correta para a questão 12 está equivocada, pois a Lei 13.104/2015 Altera o art. 121 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes
h e d i o n d o s .
Deste modo, sugere-se a anulação da questão 12.
Resposta aos Recursos
Devido a um problema técnico e de formatação do texto, o enunciado "Sobre o tema citado acima, assinale a alternativa
INCORRETA", não apareceu na questão 12, tornando a mesma confusa e duvidosa. Invalidar a questão.
Decisão da Banca: Questão Invalidada

