
                          

1 
 

  

A empresa organizadora, Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda, torna público o julgamento de recursos 

referente à Prova aplicada no dia 25/10/2020 – Curso Introdutório ACS, gabarito divulgado em 26/10/2020, conforme 

a seguir: 

QUESTÃO 1  

Recurso Deferido  

Altera gabarito da letra C para letra A. 

 

QUESTÃO 2  

Recurso Deferido 

Altera gabarito da letra A para letra C. 

 

QUESTÃO 3  

Recurso Indeferido  

Mantém gabarito – letra C. 

A única afirmativa falsa é a quarta, já que, considera-se como atribuições do sistema único de Saúde a promoção, a 

proteção e a recuperação da saúde e não somente a promoção do tratamento médico. 

 

QUESTÃO 20  

Recurso Indeferido  

Mantém gabarito – letra A. 

O princípio da equidade reconhece que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos 

atendimentos. Portanto, deve-se adaptar as oportunidade de acordo com o contexto deixando-as justas.  

“Um exemplo prático de aplicação da equidade ocorre em atendimentos de urgência em hospitais. A prioridade no 

atendimento é definida por critérios combinados, que englobam desde a hora da chegada na unidade de saúde até a 

gravidade de cada caso. Sendo assim, uma vítima de acidente grave passará na frente de quem necessita de um 

atendimento menos urgente, mesmo que esta pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital.” 

 

QUESTÃO 24  

Recurso Indeferido  

Mantém gabarito – letra D. 

HIERARQUIZAÇÃO: as ações e os serviços de saúde devem ser organizados em níveis de complexidade 

tecnológica crescente (primário, secundário, terciário e quaternário). Isso significa que o paciente deve entrar no 

sistema por meio de um posto de saúde (atenção primária) ou de um pronto-socorro (urgência ou emergência) e, se 

houver necessidade, o paciente deve ser encaminhado a um centro de maior complexidade. 

Link: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/entendendo-o-sus/1850/15/  

Serviços organizados em níveis de complexidade crescente. Dividem os serviços em níveis de atenção (primária, 

média e alta complexidade) e que devem manter entre si linhas de conexões, fluxos de encaminhamento (referência 

e contra referência). (Aguiar,2015) 

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/entendendo-o-sus/1850/15/
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QUESTÃO 33  

Recurso Indeferido  

Manter gabarito – letra D. 

d) Direito à informação, das pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

De acordo com o Capítulo II – Dos Princípios e Diretrizes da Lei Orgânica de Saúde n°8080/90, artigo 7, item V - 

direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

Ou seja, o direito não é sobre ter as informações sobre a saúde das pessoas assistidas, mas sobre dar informações 

sobre saúde às pessoas assistidas. 

 

QUESTÃO 34  

Houve equívoco na elaboração da questão, recurso DEFERIDO, questão anulada. 

 

QUSTÃO 39  

Recurso Indeferido  

Manter gabarito – letra D. 

De acordo com as disposições gerais da Lei 8080/90, o dever do estado é reduzir os riscos de saúde e assegurar o 

acesso aos serviços de saúde. E não aumentar os riscos de saúde e deixar de assegurar o acesso aos serviços de 

saúde. Portanto, temos como alternativa incorreta a alternativa B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem o aumento de riscos de doenças e de outros 

agravos e no estabelecimento de condições que não assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  

Título I – Das Disposições Gerais – Art° 2 - Lei 8080/90 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  

 

Belo Horizonte, 29 de Outubro de 2020. 

 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda  


