
Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435659 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -  Equipe Ribeira do Capim Assú - Microárea 01 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 17:53 

DESCRIÇÃO FATOS Boa tarde! Sou agente comunitário ja atuante na área,  
Ouve um erro gravíssimo,  na questão 28 da prova dos agente comunitário de saúde,  a qual 
a questão pede " São Princípios Ordenadores Da Atenção Básica Exceto " a resposta 
incorreta é a letra C pois conscientização não é princípio coordenador da atenção básica,  O 
gabarito apresenta a resposta como B, portanto segue abaixo a prova exata da questão, caso 
não  conserte , entrarei na justiça com a certeza de causa ganha, Urgentemente essa 
mudança por favor, obrigado..  

FUNDAMENTAÇÃO A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) Enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade. 
 
A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade 

PEDIDO Correção do gabarito na questão 28 , da prova dos agente comunitário de saúde.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439165 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -  Equipe Ribeira do Capim Assú - Microárea 01 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 21:45 

DESCRIÇÃO FATOS Venho  através dessa,   Interpor o recurso sobre a questão 28 da prova dos agentes 
comunitários de saúde,   a qual tal questão pede " SÃO PRINCÍPIOS ORDENADORES DA 
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,  EXCETO "   a resposta  incorreta é a letra C Pois 
conscientização não é princípio ordenador da atenção básica  , por erro da empresa, no 
gabarito  está a resposta a resposta B .  Essa questão é totalmente cabível de recurso , 
espero em breve ser resolvido isso ,  já estou com o meu advogado caso não resolva , segue 
abaixo a prova  exata da questão.   

FUNDAMENTAÇÃO Atenção Básica 
 
A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) Enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade. 
 
A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade 

PEDIDO Correção  do gabarito na questão 28 , resposta correta letra C  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438733 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe DE ESTRELA - Microárea 21 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 13:01 

DESCRIÇÃO FATOS Edital estava uma coisa e caiu outras 

FUNDAMENTAÇÃO A mesmas questões que foram dada pra infermeiros e dentistas de português foi dada prós 
ACS,sendo que o edital foi retificado com outro conteúdo! 

PEDIDO Peso cancele processo seletivo !e se realmente está correto! Pq se mudou o edital teria que 
ser outras questões  pra nível superior 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise não constatou-se qualquer irregularidade relacionada ao conteúdo programático, 
recurso carece de fundamentação lógica e detalhamento de suas razões para anulação. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438733 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe DE ESTRELA - Microárea 21 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 13:05 

DESCRIÇÃO FATOS Questão do gabarito está com a resposta incorreta 

FUNDAMENTAÇÃO Está com a questão 28 marcando letra b! E esta marcada como errada!  

PEDIDO Pela lei não e está a resposta correta 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438733 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe DE ESTRELA - Microárea 21 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 13:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Essa questão  está errada pelo gabarito da banca 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1438733/de623242b8a81b69693b48eea3fcc6ae.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1440067 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe DE ESTRELA - Microárea Estrela I 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 19:16 

DESCRIÇÃO FATOS O gabarito apresentou uma resposta que não está correta . 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através deste interpor recurso contra a  questão 28 da prova específica para agente 
comunitário de saúde . A referida questão nos apresenta uma referência sobre os princípios 
ordenadores da atenção básica que são : Acessibilidade , longitudinalidade , Integralidade, 
responsabilização , Coordenação e resolubilidade . Entendo que a palavra EXCETO  é uma 
preposição usada para excluir algo que não pertence ao todo , concluo que a resposta mais 
adequada para a questão é a letra C (princípios ordenadores : Acessibilidade , 
longitudinalidade , Integralidade , conscientização e resolubilidade ) e não a letra B ( 
princípios ordenadores : Acessibilidade , longitudinalidade , responsabilização , coordenação 
e resolubilidade ). "Conscientização " não faz parte dos princípios ordenadores da atenção 
básica da saúde . 
 Peço a revisão do gabarito e alteração da resposta da referida questão .   

PEDIDO Peço que a questão seja analisada e que o gabarito contenha a alternativa correta . 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1440067/bcdbc558e43ad5633f3af443488744e7.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1440067 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe DE ESTRELA - Microárea Estrela I 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 19:14 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através deste interpor recurso contra a  questão 28 da prova específica para agente 
comunitário de saúde . A referida questão nos apresenta uma referência sobre os princípios 
ordenadores da atenção básica que são : Acessibilidade , longitudinalidade , Integralidade, 
responsabilização , Coordenação e resolubilidade . Entendo que a palavra EXCETO  é uma 
preposição usada para excluir algo que não pertence ao todo , concluo que a resposta mais 
adequada para a questão é a letra C (princípios ordenadores : Acessibilidade , 
longitudinalidade , Integralidade , conscientização e resolubilidade ) e não a letra B ( 
princípios ordenadores : Acessibilidade , longitudinalidade , responsabilização , coordenação 
e resolubilidade ). "Conscientização " não faz parte dos princípios ordenadores da atenção 
básica da saúde . 
 Peço a revisão do gabarito e alteração da resposta da referida questão .   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1440067/6f3723bea01ab0652b1057c35e2f62e0.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1436665 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Ribeira do Capim Assú - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 14:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Recorro as seguintes questões: 
15: Não estava no edital falando que cairia tal assunto; 
Questão 28: Resposta certa é a C, no gabarito está diferente; 
Questão 35: Essa portaria não existe mais. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435654 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Ribeira do Capim Assú - Microárea 05 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 11:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Inscrevi-me para o referido processo seletivo e quando realizei a prova objetiva constatei 
que foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo não se encontra previsto no programa 
do edital. Trata se dá questão número 15 que exige conhecimento sobre o Manual de 
Redações da Presidência da República: Parte I - As Comunicações Oficiais - Capítulos I e II. 
Matéria não contemplada no edital. Diante do exposto venho respeitosamente a presença 
dessa banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma. Pede e 
espera deferimento. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1435654/fe0006dddd3ea3204298ab5d42ee1e39.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise a banca examinadora julgou procedente as alegações. Questão Anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435654 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Ribeira do Capim Assú - Microárea 05 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 35 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 11:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito o cancelamento da questão 35 devido a um erro da empresa na prova objetiva. A 
portaria número 2527 de 27 de outubro de 2011 foi revogada pela PRT GM/ MS número 963 
de 27 de maio de 2013 e a mesma portaria não se encontra no edital. Diante do exposto, 
venho através a presença dessa banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos 
pontos da mesma. Pede e espera deferimento. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1435654/6f3eb5a578ffbd3b96ddaa321332fc1a.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Deferido o pedido. Anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438529 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Ribeira do Capim Assú - Microárea 05 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 11:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Inscrevi-me para o referido processo seletivo e quando realizei a prova objetiva constatei 
que foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo não se encontra previsto no programa 
do edital. Trata se dá questão número 39 que exige conhecimentos sobre o art. 194. Matéria 
não contemplada no edital. Diante do exposto venho respeitosamente a presença dessa 
banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma. Pede e espera 
deferimento. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1438529/bbe01027f41616622e52c496e80347e8.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde. 
Diante do exposto pelo edital que não expressa sentido de ambiguidade de entendimento. 
Defere-se a questão como ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435821 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 04 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 10:20 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O gabarito da questão indica letra B, porem a questão diz: SÃO PRINCIPIOS 
ORDENADORES...EXCETO. Sendo assim de acordo com o site de referência  a alternativa 
correta é a letra C. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1435821/ddd7286e85965ece034d25ef830271f2.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435821 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 04 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 36 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 10:45 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão traz a alternativa B como a correta, porem a vacina triplice viral também pode ser 
administrada via intra muscular de acordo com bula do medicamento, o que torna a questão 
inválida pois não a alternativa correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1435821/d1891b6a87f1b8fa32835da763ed21eb.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Mediante as recomendações do Manual de Normas de Vacinação do Ministério da Saúde, 
seguem descritas abaixo os dados relacionados a formulação da questão vigente, onde, 
afirma-se à via de administração do imunobiológico. 
 
11. Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (vacina tríplice viral)  
11.1. Composição e apresentação Vacina combinada de vírus vivos atenuados contra o 
sarampo, a caxumba e a rubéola (SCR - tríplice viral), apresentada sob a forma liofilizada, em 
frasco-ampola com uma ou múltiplas doses.  
11.2. Idade de aplicação A partir dos 12 meses. Nota: Na prática, recomenda-se a aplicação 
aos 15 meses, juntamente com o primeiro reforço da DTP e da vacina contra a poliomielite. 
11.3. Via de administração Subcutânea  
11.4. Esquema Dose única.  
11.5. Eventos adversos mais comuns Febre e erupção cutânea de curta duração, ocorrendo 
habitualmente entre o quinto e o 10º dia depois da vacinação. Meningite, de evolução em 
geral benigna, que aparece duas a três semanas depois da vacinação. Artralgias e artrites, 
mais freqüentes nas mulheres adultas. A freqüência dos eventos varia de acordo com a cepa 
vacinal utilizada, particularmente em relação à vacina contra a caxumba. 
 
Sendo assim, indefere-se o pedido de anulação. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435821 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 04 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 11:03 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão traz como referência o art. 194 CF, porem não consta no edital como assunto 
previsto para a prova este artigo. No edital é claro, os artigos cobrados serão do 196 ao 200. 
E como aquilo que não esta previsto em edital não pode ser cobrado em prova a questão 
deve ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde. 
Diante do exposto pelo edital que não expressa sentido de ambiguidade de entendimento. 
Defere-se a questão como ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439894 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 04 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 23:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Excelentíssimo examinador, realizei a prova objetiva do processo seletivo e constatei na 
questão 3, a Expressão destacada "Em meios ao boom tecnológico das últimas décadas" da 
ideia de tempo ( últimas décadas) entrando em desacordo com a resposta do gabarito. 
Houve o anulamento da mesma questão 3 na prova de AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS devido a resposta esta em negrito no caderno de prova. Sendo assim não temos 
garantia alguma se o mesmo erro não aconteceu nos demais cadernos de provas, pois a 
matéria de PORTUGUÊS foi a mesma prova para todos os demais cargos. Diante do 
exposto venho respeitosamente a presença desta banca requerer a anulação da questão e a 
atribuição dos pontos da mesma. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439894 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 04 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 31 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 22:24 

DESCRIÇÃO FATOS Inscrevi-me para o referido processo seletivo 001/2019 e quando realizei a prova objetiva 
constatei que foi exigida na prova duas  questões cujo conteúdo não se encontra previsto no 
programa do edital. 

FUNDAMENTAÇÃO Inscrevi -me para o referido processo seletivo 001/2019 e quando realizei a prova objetiva 
constatei que foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo não se encontra previsto no 
programa do edital.Trata-se da questão de número 31  que exige conhecimentos sobre 
matéria não contemplada no edital para o cargo de agente de saúde comunitário. A questão 
de número 31  exigia-se um conhecimento aprofundado sobre o conteúdo e no edital 
solicitava apenas conceitos básicos de vetores de doenças .Diante do exposto,venho 
respeitosamente a presença desta banca requerer a anulação da questão e a  atribuição 
dos pontos a mesma. 

PEDIDO Diante do exposto,venho respeitosamente a presença desta banca requerer a anulação das 
questões 31 e 39 e a atribuição dos pontos das mesmas. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1439894/dc9807193caed17827be60420f4c167c.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Mediante a apresentação temática descrita no edital como; Conceitos básicos: ...hospedeiros, 
reservatórios e vetores de doenças, via de transmissão de doenças, período de incubação e 
período de transmissibilidade; dentro de conceituação, a especificação conforme redigido pelo 
recorrente, “hospedeiro como um organismo que abriga outro em seu interior ou carrega 
sobre si”, veio a confirmar que a questão vigente, não foge dos parâmetros do edital, pois; são 
vetores de doenças, são condutores e incubadores, além de agirem como via de transmissão. 
Sendo assim, de acordo com o dados presentes no edital que complementam a questão, 
como informado acima, fica esclarecido que não se aplica a solicitação do recurso, sendo 
indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439894 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 04 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 22:27 

DESCRIÇÃO FATOS Inscrevi-me para o referido processo seletivo 001/2019 e quando realizei a prova objetiva 
constatei que foi exigida na prova duas  questões cujo conteúdo não se encontra previsto no 
programa do edital. 

FUNDAMENTAÇÃO Inscrevi -me para o referido processo seletivo 001/2019 e quando realizei a prova objetiva 
constatei que foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo não se encontra previsto no 
programa do edital.A questão  de número 39  refere  ao  Art.194. da Constituição Federal 
de 1988.Enquanto no referido edital  pede-se os artigos da  Constituição Federal de 1988 – 
Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde.Diante do exposto,venho 
respeitosamente a presença desta banca requerer a anulação da questão e a  atribuição 
dos pontos a mesma. 

PEDIDO Diante do exposto,venho respeitosamente a presença desta banca requerer a anulação das 
questões 31 e 39 e a atribuição dos pontos das mesmas. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1439894/a41f73320ec4b5de9cf4c5b5eb9cbc1a.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde. 
Diante do exposto pelo edital que não expressa sentido de ambiguidade de entendimento. 
Defere-se a questão como ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439894 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 04 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 22:49 

DESCRIÇÃO FATOS Inscrevi-me para o referido processo seletivo 001/2019 e quando realizei a prova objetiva 
constatei que foi exigida na prova duas  questões cujo conteúdo não se encontra previsto no 
programa do edital. 

FUNDAMENTAÇÃO Inscrevi -me para o referido processo seletivo 001/2019 e quando realizei a prova objetiva 
constatei que na questão  de número 28 onde se pede o EXCETO  dos princípios 
Ordenadores da atenção básica de saúde, a resposta do gabarito ( LETRA B) não condiz 
com o  referido link http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/atencao-basica/ 
disponibilizado  no caderno de prova.( Princípios Ordenadores: Acessibilidade, 
Longitudinalidade, Integralidade, Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade).Sendo 
que Conscientização não é um principio ordenador da atenção básica de saúde como 
aponta a letra C do caderno de provas. Diante do exposto,venho respeitosamente a 
presença desta banca requerer a anulação da questão e a  atribuição dos pontos a mesma. 

PEDIDO Diante do exposto,venho respeitosamente a presença desta banca requerer a anulação das 
questões 31 e 39 e a atribuição dos pontos das mesmas. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438314 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde em Ação - Microárea 11 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 23:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO   A questão 03 para prova de agente comunitário de saúde e agente de endemias, tratava 
do seguinte tema: " Em meio ao boom tecnológico das ultimas décadas, esse habito acabou 
ficando de lado (...) . A qual trata claramente de idéia de intensidade (letra C). E que foi 
corrigida posteriormente por uma bancada de professores que afirma que a opção A ( lugar) 
a qual o gabarito oficial se refere esta errada, devendo ser revisada a fim de que se encontre 
a resposta correta, questão essa que apresentou problema também para as pessoas que 
prestaram avaliação para agente de endemias, por já ter vindo respondido e destacado em 
negrito a resposta. 
  Devido todas as questões mencionadas acima, peço a anulação da questão e a 
distribuição da nota entre os candidatos presentes e/ou a correção da alternativa correta no 
gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1438314/e1c298e5f9a395502628db1889166a2c.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438314 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde em Ação - Microárea 11 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 23:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO    Venho através deste requerer revisão e recurso relativo a questão 39 da prova de agente 
comunitário de saúde. O gabarito oficial da referida questão da avaliação deixa claro que 
poderia ser cobrados eventuais questões referidas: A constituição Federal de 1988 - Titulo 
VIII , cap II, seção II, Artigos de 196 a 200, de saúde. 
   Porém a referida questão, tratava do art. 194 a qual não estava referida no Edital.Tendo 
em vista o vasto tamanho da constituição e suas leis e a utilização do art. 194 
cujo mesmo não estava constando no edital, logo, a questão não é valida, a qual peço 
anulação e distribuição dos pontos da referida questão aos candidatos que compareceram 
para realização das provas. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1438314/36c369620dce86c98d41ecdec3f1ca2f.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde. 
Diante do exposto pelo edital que não expressa sentido de ambiguidade de entendimento. 
Defere-se a questão como ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438601 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde em Ação - Microárea 12 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 17:36 

DESCRIÇÃO FATOS Recurso Administrativo Contra-gabarito Oficial 

FUNDAMENTAÇÃO Referente a questão 3 de Português esta errada a resposta do gabarito,vcs colocaram 
resposta A,quando na verdade a resposta certa,é a D,com toda certeza já mostrei essa 
questão a uma professora de Português pra tirar qualquer dúvida  caso ainda haja e ela me 
confirmou a reposta:D, 

PEDIDO Na verdade desejo que tenha outra prova,já que essa esta, está cheia de erros. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438774 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde em Ação - Microárea 14 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 21:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Inscrevi-me para o referido processo seletivo e ao realizar a prova notei que a questão de 
número 28 pede para que se identifique o EXCETO. No entanto o link 
(www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/atencao-basica/) disponibilizado pela empresa, 
consta que os princípios ordenadores da atenção básica são: ACESSIBILIDADE, 
LONGITUDINALIDADE, INTEGRALIDADE, RESPONSABILIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E 
RESOLUBILIDADE.  Portanto, CONSCIENTIZAÇÃO contida na opção C não corresponde 
aos princípios ordenadores. Diante do exposto, venho respeitosamente a presença desta 
banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438774 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde em Ação - Microárea 14 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 22:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Inscrevi-me para o referido processo seletivo, realizei a prova ao término notei que existia 
algumas provas com a questão 3 resolvida na prova. Diante do exposto, venho 
respeitosamente a presença desta banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos 
pontos da mesma, afinal não tenho garantias que esse erro não se estendeu nas provas dos 
meus concorrentes, levando em consideração que as provas foram formuladas e impressas 
por uma unica gráfica.   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1438774/68dce3bae9571c2e8e5b0c376320649a.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438774 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde em Ação - Microárea 14 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 40 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 22:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Inscrevi-me para o referido processo seletivo e ao realizar a prova objetiva notei que na 
questão 40 pede para assinalar o EXCETO, mas identifiquei que a questão continha erro 
ortográfico, (DISTRITO FEDERA) tornando assim, essa opção desigual ao descrito pelo link 
(www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm) disposto na prova objetiva, podendo ser 
assinalada como incorreta. Diante do exposto, venho respeitosamente a presença desta 
banca requerer a anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA E análise à solicitação, observou-se que tal falha pode ter ocorrido no momento da impressão 
na gráfica, devido não haver tal erro na matriz analisada. Mesmo mediante tal fato, não se 
registra alteração na resposta exigida de acordo com o gabarito, que no qual é definida como: 
A- Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, com exclusividade da administração direta. 
Sendo assim, indefere-se tal solicitação. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438774 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde em Ação - Microárea 14 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 31 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 22:30 

DESCRIÇÃO FATOS Questão 31 - Contem Conceito aprofundado sobre o assunto solicitado no edital  

FUNDAMENTAÇÃO Ao realizar a prova objetiva, na questão 31, notei uma relação aprofundada sobre 
Transmissão de doenças, sendo que, no edital foi solicitado conceitos básicos de: 
(hospedeiros, via de transmissão...), ressaltando a presença de conteúdo não-ligado ao 
processo de trabalho do agente comunitário de saúde e que foge às atribuições do mesmo.  
Diante do exposto, venho respeitosamente a presença desta banca requerer a averiguação 
e anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma. 

PEDIDO  Diante do exposto, venho respeitosamente a presença desta banca requerer a averiguação e 
anulação da questão e a atribuição dos pontos da mesma. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Mediante a apresentação temática descrita no edital como; Conceitos básicos: ...hospedeiros, 
reservatórios e vetores de doenças, via de transmissão de doenças, período de incubação e 
período de transmissibilidade; dentro de conceituação, a especificação conforme redigido pelo 
recorrente, “hospedeiro como um organismo que abriga outro em seu interior ou carrega 
sobre si”, veio a confirmar que a questão vigente, não foge dos parâmetros do edital, pois; são 
vetores de doenças, são condutores e incubadores, além de agirem como via de transmissão. 
Sendo assim, de acordo com o dados presentes no edital que complementam a questão, 
como informado acima, fica esclarecido que não se aplica a solicitação do recurso, sendo 
indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1438774 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde em Ação - Microárea 14 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 22:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ao realizar a prova objetiva, na questão 31, notei uma relação aprofundada sobre 
Transmissão de doenças, sendo que, no edital foi solicitado conceitos básicos de: 
(hospedeiros, via de transmissão...), ressaltando a presença de conteúdo não-ligado ao 
processo de trabalho do agente comunitário de saúde e que foge às atribuições do mesmo 
dando ligação ao trabalho direcionado ao controle de vetores e/ou animais. Diante do 
exposto, venho respeitosamente a presença desta banca requerer a averiguação e anulação 
da questão e a atribuição dos pontos da mesma. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Mediante a apresentação temática descrita no edital como; Conceitos básicos: ...hospedeiros, 
reservatórios e vetores de doenças, via de transmissão de doenças, período de incubação e 
período de transmissibilidade; dentro de conceituação, a especificação conforme redigido pelo 
recorrente, “hospedeiro como um organismo que abriga outro em seu interior ou carrega 
sobre si”, veio a confirmar que a questão vigente, não foge dos parâmetros do edital, pois; são 
vetores de doenças, são condutores e incubadores, além de agirem como via de transmissão. 
Sendo assim, de acordo com o dados presentes no edital que complementam a questão, 
como informado acima, fica esclarecido que não se aplica a solicitação do recurso, sendo 
indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435629 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 10:58 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 15 (Língua Portuguesa) que trata “O Manual de Redação da presidência”, não 
está inserida no Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIA/MG. 
 A inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já que, como 
se sabe, a Administração, na formulação das questões de prova de concurso público, 
vincula-se às regras estabelecidas no instrumento convocatório. 
Em vista do exposto, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o conhecimento 
exigido para sua resolução não constava do edital de abertura de inscrições do concurso, 
requer o candidato que a questão 15 seja ANULADA. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise a banca examinadora julgou procedente as alegações. Questão Anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435629 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 11:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO “A questão 22 (Matemática) que trata “Expressão”, não está inserida no Edital de Abertura 
de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JORDÂNIA/MG. 
 A inclusão de temas não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já que, como 
se sabe, a Administração, na formulação das questões de prova de concurso público, 
vincula-se às regras estabelecidas no instrumento convocatório. 
Em vista do exposto, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o conhecimento 
exigido para sua resolução não constava do edital de abertura de inscrições do concurso, 
requer o candidato que a questão 22 seja ANULADA. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em matemática a palavra "EXPRESSÃO" significa "representação algébrica  e/ou numérica 
do valor de uma quantidade". 
Exemplos de expressão matemática: equações, inequações, produtos notáveis etc. 
O verbo FATORAR significa simplificar uma expressão. É um tipo de exercício com o qual, 
durante alguns anos, todo estudante do ensino fundamental se familiariza. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435629 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 03 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 11:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 03 (Língua Portuguesa) " Em meio ao boom tecnológico das últimas décadas" 
 A ideia dessa frase e  "Tempo" letra C  pois esta relacionado a décadas, mas segundo o 
gabarito da banca  letra A "Lugar" peço que refaça a correção do gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1437549 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 08 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 20:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O objetivo da questão é identificar a ideia que a expressão denota como um todo. Ao 
analisar a expressão, tem-se duas locuções adverbiais distintas. "Em meio", que é uma 
locução adverbial de lugar, e "Das Últimas Décadas", que é uma locução adverbial de 
tempo, que denota a ideia de tempo. A questão não solicitou a análise separada das 
expressões e muito menos sua análise sintática. o que foi pedido sobre a expressão 
destacada, foi a ideia que ela denota. E neste caso, analisando toda a expressão, a locução 
adverbial "das últimas décadas", deu sentido de passagem de tempo a oração e não de 
onde está acontecendo. Ela denota a expressão de a quanto tempo vem acontecendo e não 
de onde vem acontecendo o boom tecnológico. Sendo assim, a resposta certa é C, ideia de 
Tempo. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1437549 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 08 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 11:39 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o site (http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/atencao-basica/) Os princípios 
Ordenadores da Atenção Básica de Saúde são: 
"Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, Responsabilização, Coordenação e 
Resolubilidade." 
 
A questão pede para marcar o "exceto", e de acordo com o Gabarito a Resposta - B fala que 
os princípios  ordenadores são: Acessibilidade,  Longitudinalidade, Responsabilização, 
Coordenação e Resolubilidade. Nos quais todos os princípios estão CORRETOS, o que 
tornaria a Resposta do Gabarito ERRADA. 
 
Seguindo a orientação de assinalar a questão que possui um PRINCÍPIO ERRADO a 
Resposta correta seria a letra C - " Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade". O Princípio Conscientização não está de acordo com os 
princípios da fonte disponível. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1437549/777907ff7245edac6fe1a3f2db866141.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1437549 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 08 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 13:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o edital, o artigo 194 presente na questão 39 não está sendo exigido no 
conteúdo específico.  
É expresso no edital a matéria "Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. 
II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde. 
 
Repetindo, são exigidos apenas os artigos 196 a 200 da Seção indicada da Constituição 
Federal. 
O Artigo 194 não foi exigido por isso a questão deve ser anulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1437549/56392266b2c471f490a014a25541fe47.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde. 
Diante do exposto pelo edital que não expressa sentido de ambiguidade de entendimento. 
Defere-se a questão como ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1437549 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 08 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 31 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 13:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Com base no edital, foi especificado que sobre a via de transmissão de doenças o teor 
cobrado seria apenas o conceito básico que é definido como: " Ponto de vista sintetizado ou 
dito resumido", e também "uma ideia ou noção, representação geral e abstrata de uma 
realidade", segundo o dicionário Infopedia da língua portuguesa, porto editora, 2003-2018. 
Considerando que o que se pede na questão é a classificação da zoonose e não o conceito 
básico de vias de transmissão (sabendo que zoonose é uma via de transmissão de doenças 
infecciosas de animais capazes de ser naturalmente transmitidas para o ser humano), 
tem-se que esta questão foge do assunto previsto em edital. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Mediante a apresentação temática descrita no edital como; Conceitos básicos: ...hospedeiros, 
reservatórios e vetores de doenças, via de transmissão de doenças, período de incubação e 
período de transmissibilidade; dentro de conceituação, a especificação conforme redigido pelo 
recorrente, “hospedeiro como um organismo que abriga outro em seu interior ou carrega 
sobre si”, veio a confirmar que a questão vigente, não foge dos parâmetros do edital, pois; são 
vetores de doenças, são condutores e incubadores, além de agirem como via de transmissão. 
Sendo assim, de acordo com o dados presentes no edital que complementam a questão, 
como informado acima, fica esclarecido que não se aplica a solicitação do recurso, sendo 
indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1437549 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 08 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 13:58 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Com base no edital, foi especificado que sobre reservatório o teor cobrado seria apenas o 
conceito básico que é definido como: " Ponto de vista sintetizado ou dito resumido", e 
também "uma ideia ou noção, representação geral e abstrata de uma realidade", segundo o 
dicionário Infopedia da língua portuguesa, porto editora, 2003-2018. Considerando que o que 
se pede na questão é a classificação dos hospedeiros animais e não o conceito básico de 
hospedeiro(conceitua-se hospedeiro como um organismo que abriga outro em seu interior ou 
carrega sobre si), tem-se que esta questão foge do assunto previsto em edital. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Mediante a apresentação temática descrita no edital como; Conceitos básicos: ...hospedeiros, 
reservatórios e vetores de doenças, via de transmissão de doenças, período de incubação e 
período de transmissibilidade; dentro de conceituação, a especificação conforme redigido pelo 
recorrente, “hospedeiro como um organismo que abriga outro em seu interior ou carrega 
sobre si”, veio a confirmar que a questão vigente, não foge dos parâmetros do edital, pois; são 
vetores de doenças, são condutores e incubadores, além de agirem como via de transmissão. 
Sendo assim, de acordo com o dados presentes no edital que complementam a questão, 
como informado acima, fica esclarecido que não se aplica a solicitação do recurso, sendo 
indeferido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439116 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Equipe Saúde Para Todos - Microárea 09 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 11:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O recurso caberá diante da questão número 28 da prova de conhecimentos específicos. 
Nesta questão temos a seguinte pergunta:  
"28) São Princípios Ordenadores da Atenção Básica de Saúde, EXCETO:". No gabarito 
divulgado pelo site www.exodusaudiadm.com.br, está constando como correta a LETRA B, 
que possui tal resposta: "Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade." 
Mas se analisarmos a LETRA C desta mesma questão encontramos esta resposta: 
"Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
CONSCIENTIZAÇÃO e Resolubilidade.  
No final da pergunta formulada encontra-se um site, que é o " 
www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/atencao-basica/ ". Nele está que os 'Princípios 
Ordenadores são Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, Responsabilização, 
Coordenação e Resolubilidade."  
Como a pergunta quer saber dentre aquelas alternativas qual NÃO se encaixa na resposta a 
mais plausível seria a LETRA C, pois nela contem uma característica que não está integrada 
aos Princípios Ordenadores da Atenção Básica a Saúde que seria o princípio de 
CONSCIENTIZAÇÃO. 
Na letra B está FALTANDO um princípio (que seria integralidade)  mas não há nada de 
errado nela.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) enquanto estratégia das 
ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema loco regional, 
integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de atenção à 
saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.  
Portanto, a definição que não compõe aos Princípios Ordenadores citados acima, se 
apresenta descrita na opção de letra C- (Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 
Conscientização e Resolubilidade) e não na letra B- (Acessibilidade, Longitudinalidade, 
Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade), conforme expedida pelo gabarito. 
Dessa forma, a questão está considerada como ANULADA. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439488 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 23 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 40 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 16:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Prezada banca examinadora, acredito que a questão número 40 da prova de Agente 
comunitário de Saúde, do edital do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, cabe 
anulação. Constatei que a questão de resposta de letra D tem erro ortográfico, onde seria 
Federal consta FEDERA, havendo divergências. Portanto deixando confusa a resposta que 
a questão pede exceto, e havendo a resposta correta de letra A. De Acordo a fonte de 
pesquisa dada pela empresa EXODUS, o artigo 2°, a reposta correta é: IV - cobertura das 
ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.  E a resposta exceto é: Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, com exclusividade da administração direta. 
 
Diante do exposto venho respeitosamente solicitar a revisão desta questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1439488/47a134f028c7bf71429f06250504f68c.doc 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA E análise à solicitação, observou-se que tal falha pode ter ocorrido no momento da impressão 
na gráfica, devido não haver tal erro na matriz analisada. Mesmo mediante tal fato, não se 
registra alteração na resposta exigida de acordo com o gabarito, que no qual é definida como: 
A- Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, com exclusividade da administração direta. 
Sendo assim, indefere-se tal solicitação. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439488 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 23 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 39 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 16:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Prezada banca examinadora, acredito que a questão número 39 da prova de Agente 
comunitário de Saúde, contradiz o edital do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, 
constatei que a questão em si, onde cita o artigo 194 da Constituição Federal não consta 
como matéria de estudos da prova de conhecimentos específicos. Portanto, segue as 
matérias solicitadas pela empresa exodus: Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. 
II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde. Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. Lei Federal 
nº 11.350, de 05/10/2006. Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990. 
Diante do exposto venho respeitosamente solicitar a revisão desta questão. Pois a resposta 
de acordo fonte de pesquisa não condiz com as opções apresentadas na questão referente.  
Fonte de pesquisa:  
https://brasil.mylex.net/legislacao/constituicao-federal-cf-art194_10570.html 
Mas, de acordo outra fonte da referencia seguinte, está correta: 
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_194_.asp 
Solicito junto a banca examinadora a anulação da questão de número 39. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1439488/f8efa965b185f7881cdad44dcd186b76.doc 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da Saúde. 
Diante do exposto pelo edital que não expressa sentido de ambiguidade de entendimento. 
Defere-se a questão como ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439488 

CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Equipe Saúde e Cidadania - Microárea 23 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 16:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Prezada banca examinadora, acredito que a questão número 15 da prova de Agente 
comunitário de Saúde, contradiz o edital do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2019, cuja 
questão é matéria da prova de nível superior, onde que no edital havia a matéria de língua 
portuguesa, sendo retificado: 13. Manual de Redação da Presidência: Parte I – As 
Comunicações Oficiais – Capítulos I e II. E segundo Termo de Retificação Programa de 
Prova para os cargos de nível médio, publicada no dia 25/03/19 a matéria foi retirada do 
edital do programa de provas objetivas de múltipla escolha. 
 Portanto, segue as matérias solicitadas pela empresa exodus: 
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: 
fonema e letra; classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros 
vocálicos; encontros consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: 
Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação gráfica; emprego do hífen. 
MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras; 
reconhecimento, emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: 
emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, 
concordância verbal e nominal. 
Diante do exposto venho respeitosamente solicitar a revisão desta questão e anulação da 
mesma. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1439488/1b40f3289e040e365571a8572708a66d.doc 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise a banca examinadora julgou procedente as alegações. Questão Anulada. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439933 

CARGO CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF – DE ESTRELA 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 18:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o dicionário Aurélio entre outros, a palavra boom descrita na questão 3 enfatiza a 
denotação de intensidade. Bum ou boom é caracterizado como um substantivo masculino 
advindo do vocabulário informal norte americano classificada como uma onomatopeia que 
significa expansão, explosão, auge, estrondo e ao ser empregado na frase " Em meio ao 
boom tecnológico das últimas décadas, esse hábito acabou ficando de lado". Da ênfase a 
modo de intensidade e não de lugar. Em anexo significados da palavra e suas variáveis mais 
conhecidas.  
 
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=Boom 
 
https://dicionario.priberam.org/Boom 
 
https://www.dicio.com.br/boom/ 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para os demais cargos quanto a questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435620 

CARGO CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 17:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A prova deveria ser elaborada baseada no conteúdo programático  divulgado previamente 
pela empresa. Na questão 26 quando enfatiza a composição de um material restaurador 
odontológico (Amálgama) a prova acaba fugindo do conteúdo programático divulgado. 
Foram publicados cerca de 24 assuntos dos quais em nenhum dele enfatiza a matéria de 
dentistica restauradora ou até mesmo materiais dentários. Em anexo imagem do conteúdo 
programático segundo o edital. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
083/1435620/91f223d88df1b6a7d042803909eda276.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise ao recurso interposto verificou-se que a elaboração da questão não está de 
acordo com edital. 
Recurso Deferido, questão ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1436325 

CARGO CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 31 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 17:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A interferência com a transmissão nervosa dos anestésicos  locais diante  da influência e 
estimulação sobre a condutância de íons, está relacionada aos efeitos bioquímicos e 
fisiológicos dos anestésicos locais. Assunto no qual não foi previsto em edital. 
Peço, portanto, a anulação da questão, visto que o assunto tratado não corresponde com o 
conteúdo previsto em edital. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA No edital consta " princípios gerais,indicações e técnica operatória " relativos em biópsias. 
Assim na questão 31 está justificado o uso de anestesia  e sua atuação como principios 
gerais. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1436325 

CARGO CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 17:19 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O assunto tratado em questão não se relaciona ao conteúdo descrito em edital. 
O amálgama se trata de um material restaurador. A composição de suas ligas bem como a 
classificação de acordo com suas fases e propriedades mecânicas, não matem relação com 
o conteúdo redigido em edital.  
Peço, portanto, a anulação da questão, visto que o assunto tratado não corresponde com o 
conteúdo previsto em edital. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise ao recurso interposto verificou-se que a elaboração da questão não está de 
acordo com edital. 
Recurso Deferido, questão ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1436325 

CARGO CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 17:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão  tem como assunto  o mecanismo de adesão resina/esmalte dos adesivos de 
esmalte. O assunto tratado nesta  questão não foi previsto em edital.  
Peço, portanto, a anulação da questão, visto que o assunto tratado não corresponde com o 
conteúdo previsto em edital. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise ao recurso interposto verificou-se que a elaboração da questão não está de 
acordo com edital. 
Recurso Deferido, questão ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1436325 

CARGO CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 17:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO  Os métodos utilizados para esterilização de materiais odontológicos, como a utilização de 
gás para materiais sensíveis ao calor, não se relaciona ao conteúdo descrito em edital. 
Peço, portanto, a anulação da questão, visto que o assunto tratado não corresponde com o 
conteúdo previsto em edital. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise ao recurso interposto verificou-se que na questão está justificado o uso de 
materiais sensíveis a esterilização de calor seco ou úmido e utilizar o gás óxido de etileno. No 
edital consta" princípios gerais ,indicações  e técnica operatória " relativos em biópsias.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1437064 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 33 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 23:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria de retificar todos os recursos que eu fiz com relação a questão 33 - Como não 
existe a possibilidade de modificar os recursos enviados, estou enviando este unindo todas 
as informações dos recursos anteriores.  
QUESTÃO 33  -  Recurso.  
 
A RDC 31, de 4 de julho de 2011 proíbe o registro de produtos saneantes na categoria 
“Esterilizante”, para aplicação sob a forma de imersão, sejam eles à base de glutaraldeído, 
ácido peracético, ou qualquer outro ativo. As únicas exceções são o registro de esterilizantes 
para uso exclusivo em dialisadores e linhas de hemodiálise e aqueles para uso exclusivo em 
equipamentos que realizam esterilização por ação físico-química, ambos devidamente 
registrados na Anvisa. Portanto, se houver alguma empresa que queira registrar um produto 
categorizado como Esterilizante, ela poderá fazê-lo desde que atenda as exigências das 
RDC 35/10 e 31/11 e que seja para as indicações acima. Para Desinfetantes de Alto Nível, 
podem ser usados como ativos alguns aldeídos (glutaraldeído, ortoftaladeído), ácido 
peracético, peróxido de hidrogênio, entre outros. Tais produtos são utilizados, por exemplo, 
na desinfecção dos endoscópios. A proibição de desinfetantes à base de aldeídos 
(glutaraldeído e ortoftalaldeído) é exclusiva para os de Nível Intermediário, que são 
indicados para materiais utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, como também 
para artigos não críticos.  
Não sendo indicado o uso de esterilização de materiais termossensíveis o gluraldeído, 
devendo-se utilizar um outro método. 
Observação peróxido de hidrogênio não esteriliza borracha pois é um método incompatível à 
celulose.  Borrachas são esterilizadas em formaldeído. Mediante a estes fatos ou anula a 
questão ou muda para a alternativa A.  Cabe a vocês julgar.  
Observação - não deixe de olhar os demais recursos tem mais outras duas questões 
apenas.  É porque os outros referente a questão 33 não dá a opção de apagar. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA - Não houve citação de exemplificação de materiais na seguinte afirmativa. Sendo que na 
RDC 31, de 04 de Julho de 2011, reza a proibição de registro, ressaltando as exceções para 
registros de esterilizantes para uso exclusivo em alguns materiais termossensíveis. Dentro 
das exceções relata-se dialisadores e linhas de hemodiálise, considerados materiais 
termossensíveis. E de acordo com o link informado, juntamente com o Manual da Anvisa, que 
reafirmam o tipo de esterilização e sua indicação, conforme solicitado na questão. - 
Indefere-se a solicitação do recurso em relação ao processamento de esterilização utilizando 
Plasma de Peróxido de Hidrogênio, por se tratar de uma mistura equilibrada entre água, ácido 
acético e peróxido de hidrogênio, o que faz com que ele não seja oxidante. Segundo a Anvisa 
delimita-se o plasma como, um quarto estado considerado da matéria, é definido como uma 
nuvem de íons, elétrons e partículas neutras, altamente reativas, sendo produzido pela 
geração de um campo eletromagnético gerado pela energia de radiofrequência. O ciclo de 
esterilização ocorre em torno de 1 hora. Esse processo de esterilização é indicado para 
materiais como bronze, látex, alumínio, PVC, silicone, aço inoxidável, borracha e teflon. De 
acordo com a compatibilidade.  Tais diferente do processo de esterilização utilizando 
somente Peróxido de Hidrogênio. 
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CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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INSCRIÇÃO 1437064 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 21:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO QUESTÃO 3 
“Em meio ao boom tecnológico das últimas décadas, esse hábito acabou ficando de lado 
(...). “(Subtítulo do texto) A expressão destacada denota a ideia de : 
LETRA C – TEMPO - Há cerca de relaciona-se ao sentido de tempo decorrido, utilizando-se 
a expressão que indica tempo. “décadas”.  
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para os demais cargos quanto a questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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INSCRIÇÃO 1437064 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 34 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 21:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO QUESTÃO 34 
A própria questão no enunciado nos fala “Os primeiros socorros são aplicados 
principalmente a vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de vida”. Tendo como 
primeiro item a síncope (definida como mal súbito). Ocasionada como mecanismo de defesa 
fisiológico. Tanto é que em toda parada cardíaca a gente tem primeiro uma síncope (por este 
motivo que na RCP- ressucitação cardio pulmonar temos que avaliar o nível de consciência 
antes de iniciar qualquer coisa). Fator determinante na 7 sétima diretriz de cardiologia 
realizada em 2016. Mediante a este princípio aposto ainda na letra C – Síncope, Parada 
cardio respiratória e convulsão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA 1) QUESTÃO: Considerando alguns procedimentos mais populares, os primeiros 
socorros são processos de emergência que devem ser aplicados a vítimas para manter sinais 
vitais, evitando o agravamento de diferentes quadros de saúde. Os primeiros socorros são 
aplicados principalmente a vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de vida. Identifique: 
- Contratura involuntária da musculatura, que provoca movimentos desordenados. 
- Atinge mais as pessoas idosas, os portadores de cardiopatias e as mulheres jovens. 
- Interrupção da circulação sanguínea, decorrente da suspensão súbita e inesperada dos 
batimentos cardíacos.  
Marque a sequência correta: 
Em análise da questão, verifica-se que não se solicita qual a sequência de procedimentos a 
ser realizada em uma RCP, e sim, a identificação mediante as afirmativas que antecedem a 
marcação da sequência correta. Sendo assim, a resposta da identificação das afirmativas 
permanece sendo letra D – Convulsão, Síncope e Parada Cárdio Respiratória. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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INSCRIÇÃO 1437064 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 33 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 21:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO QUESTÃO 33  -  Recurso.  
 
A RDC 31, de 4 de julho de 2011 proíbe o registro de produtos saneantes na categoria 
“Esterilizante”, para aplicação sob a forma de imersão, sejam eles à base de glutaraldeído, 
ácido peracético, ou qualquer outro ativo. As únicas exceções são o registro de esterilizantes 
para uso exclusivo em dialisadores e linhas de hemodiálise e aqueles para uso exclusivo em 
equipamentos que realizam esterilização por ação físico-química, ambos devidamente 
registrados na Anvisa. Portanto, se houver alguma empresa que queira registrar um produto 
categorizado como Esterilizante, ela poderá fazê-lo desde que atenda as exigências das 
RDC 35/10 e 31/11 e que seja para as indicações acima. Para Desinfetantes de Alto Nível, 
podem ser usados como ativos alguns aldeídos (glutaraldeído, ortoftaladeído), ácido 
peracético, peróxido de hidrogênio, entre outros. Tais produtos são utilizados, por exemplo, 
na desinfecção dos endoscópios. A proibição de desinfetantes à base de aldeídos 
(glutaraldeído e ortoftalaldeído) é exclusiva para os de Nível Intermediário, que são 
indicados para materiais utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, como também 
para artigos não críticos.  
Não sendo indicado o uso de esterilização de materiais termossensíveis o gluraldeído, 
devendo-se utilizar outro método de esterilização. 
Não estando correta nenhuma das alternativas. 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA - Não houve citação de exemplificação de materiais na seguinte afirmativa. Sendo que na 
RDC 31, de 04 de Julho de 2011, reza a proibição de registro, ressaltando as exceções para 
registros de esterilizantes para uso exclusivo em alguns materiais termossensíveis. Dentro 
das exceções relata-se dialisadores e linhas de hemodiálise, considerados materiais 
termossensíveis. E de acordo com o link informado, juntamente com o Manual da Anvisa, que 
reafirmam o tipo de esterilização e sua indicação, conforme solicitado na questão. - 
Indefere-se a solicitação do recurso em relação ao processamento de esterilização utilizando 
Plasma de Peróxido de Hidrogênio, por se tratar de uma mistura equilibrada entre água, ácido 
acético e peróxido de hidrogênio, o que faz com que ele não seja oxidante. Segundo a Anvisa 
delimita-se o plasma como, um quarto estado considerado da matéria, é definido como uma 
nuvem de íons, elétrons e partículas neutras, altamente reativas, sendo produzido pela 
geração de um campo eletromagnético gerado pela energia de radiofrequência. O ciclo de 
esterilização ocorre em torno de 1 hora. Esse processo de esterilização é indicado para 
materiais como bronze, látex, alumínio, PVC, silicone, aço inoxidável, borracha e teflon. De 
acordo com a compatibilidade.  Tais diferente do processo de esterilização utilizando 
somente Peróxido de Hidrogênio. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1437064 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 33 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 06:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A RDC 31, de 4 de julho de 2011 proíbe o registro de produtos saneantes na categoria 
“Esterilizante”, para aplicação sob a forma de imersão, sejam eles à base de glutaraldeído, 
ácido peracético, ou qualquer outro ativo. As únicas exceções são o registro de esterilizantes 
para uso exclusivo em dialisadores e linhas de hemodiálise e aqueles para uso exclusivo em 
equipamentos que realizam esterilização por ação físico-química, ambos devidamente 
registrados na Anvisa. Portanto, se houver alguma empresa que queira registrar um produto 
categorizado como Esterilizante, ela poderá fazê-lo desde que atenda as exigências das 
RDC 35/10 e 31/11 e que seja para as indicações acima. Para Desinfetantes de Alto Nível, 
podem ser usados como ativos alguns aldeídos (glutaraldeído, ortoftaladeído), ácido 
peracético, peróxido de hidrogênio, entre outros. Tais produtos são utilizados, por exemplo, 
na desinfecção dos endoscópios. A proibição de desinfetantes à base de aldeídos 
(glutaraldeído e ortoftalaldeído) é exclusiva para os de Nível Intermediário, que são 
indicados para materiais utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, como também 
para artigos não críticos.  
Não sendo indicado o uso de esterilização de materiais termossensíveis o gluraldeído, 
devendo-se utilizar outro método. 
Observação Borracha e teflon só se esteriliza em formoldeído . Devido a embalagem - grau 
cirúrgico ser incompatível ao método peróxido de hidrogênio. 
Apresentando assim como a alternativa mais próxima da realidade a letra A.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA - Não houve citação de exemplificação de materiais na seguinte afirmativa. Sendo que na 
RDC 31, de 04 de Julho de 2011, reza a proibição de registro, ressaltando as exceções para 
registros de esterilizantes para uso exclusivo em alguns materiais termossensíveis. Dentro 
das exceções relata-se dialisadores e linhas de hemodiálise, considerados materiais 
termossensíveis. E de acordo com o link informado, juntamente com o Manual da Anvisa, que 
reafirmam o tipo de esterilização e sua indicação, conforme solicitado na questão. - 
Indefere-se a solicitação do recurso em relação ao processamento de esterilização utilizando 
Plasma de Peróxido de Hidrogênio, por se tratar de uma mistura equilibrada entre água, ácido 
acético e peróxido de hidrogênio, o que faz com que ele não seja oxidante. Segundo a Anvisa 
delimita-se o plasma como, um quarto estado considerado da matéria, é definido como uma 
nuvem de íons, elétrons e partículas neutras, altamente reativas, sendo produzido pela 
geração de um campo eletromagnético gerado pela energia de radiofrequência. O ciclo de 
esterilização ocorre em torno de 1 hora. Esse processo de esterilização é indicado para 
materiais como bronze, látex, alumínio, PVC, silicone, aço inoxidável, borracha e teflon. De 
acordo com a compatibilidade.  Tais diferente do processo de esterilização utilizando 
somente Peróxido de Hidrogênio. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1437064 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 33 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 08:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No método peróxido de hidrogênio não se aceita celulose e borracha contém celulose. Não 
sendo aceito este método. Já o formaldeído sim. Se esteriliza borracha. Portanto a resposta 
correta é letra A.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA - Não houve citação de exemplificação de materiais na seguinte afirmativa. Sendo que na 
RDC 31, de 04 de Julho de 2011, reza a proibição de registro, ressaltando as exceções para 
registros de esterilizantes para uso exclusivo em alguns materiais termossensíveis. Dentro 
das exceções relata-se dialisadores e linhas de hemodiálise, considerados materiais 
termossensíveis. E de acordo com o link informado, juntamente com o Manual da Anvisa, que 
reafirmam o tipo de esterilização e sua indicação, conforme solicitado na questão. - 
Indefere-se a solicitação do recurso em relação ao processamento de esterilização utilizando 
Plasma de Peróxido de Hidrogênio, por se tratar de uma mistura equilibrada entre água, ácido 
acético e peróxido de hidrogênio, o que faz com que ele não seja oxidante. Segundo a Anvisa 
delimita-se o plasma como, um quarto estado considerado da matéria, é definido como uma 
nuvem de íons, elétrons e partículas neutras, altamente reativas, sendo produzido pela 
geração de um campo eletromagnético gerado pela energia de radiofrequência. O ciclo de 
esterilização ocorre em torno de 1 hora. Esse processo de esterilização é indicado para 
materiais como bronze, látex, alumínio, PVC, silicone, aço inoxidável, borracha e teflon. De 
acordo com a compatibilidade.  Tais diferente do processo de esterilização utilizando 
somente Peróxido de Hidrogênio. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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INSCRIÇÃO 1439945 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 19:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO São exemplos de diérese, exceto.  
Gabarito D. Pinça Kelly. 
No procedimento da diérese em relação aos instrumentos não se utiliza pinças. Os 
instrumentos é bisturi e tesouras. 
Nas alternativas: 
C) pinça de mister. 
D) pinça Kelly. 
Diante das alternativas solicito a banca examinadora que reveja a questão e anule a mesma. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise da questão elaborada para o seguinte concurso, observou-se que houve uma 
posição errônea no momento da digitação, fazendo com que haja a necessidade de 
considerar a questão como ANULADA.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1439945 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 38 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 18:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO As crianças menores de 2 meses podem adoecer... São sinais que indicam a necessidade 
de encaminhamento da criança de referência com urgência. Exceto. 
O gabarito letra C. Frequência cardíaca acima de 100bpm. Parâmetros de normalidade para 
crianças de dois meses de idade é 80 a 160 bpm. Más alternativa veio acima de 100 bpm, se 
uma criança apresentar 200bpm está acima de 100bpm e terá que ser encaminhado para o 
serviço de referência com urgência, considerando que alternativa não apresentou um valor 
lógico e sim acima onde não estabeleceu o parâmetro. Solicito a banca examinadora que 
reveja a questão em sim. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso deferido devido à falta de finalização de parâmetros de batimentos cardíacos para 
crianças. Questão ANULADA. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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INSCRIÇÃO 1435911 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 32 

DATA DE SOLICITAÇÃO 10/04/2019 10:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 32 da Prova de Conhecimentos Específicos pede para que seja assinalada a 
alternativa que não representa exemplo de diérese. Segundo o site wikipedia.org diérese, 
em cirurgia, é o nome dado ao processo de divisão dos tecidos que possibilita o acesso a 
região a ser operada. A diérese é o ato de separar os tecidos com fins operatórios. Voltando 
para as alternativas da referida questão percebemos que a mesma possui duas respostas, 
as letras A e D. O bisturi é um instrumento cirúrgico utilizado para fazer incisões, o cabo de 
bisturi é o instrumental ao qual se acopla a lâmina de bisturi ( 
www.harteinstrumentos.com.br). Está evidente que a letra A ( cabo de bisturi) não 
representa a diérese, pois quem corta, separa os tecidos é a lâmina de bisturi e não o cabo 
de bisturi. Portanto, tal questão apresenta duas alternativas como respostas, as letras A 
(cabo de bisturi) e D (pinça kelly) instrumentais que não fazem incisão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise da questão elaborada para o seguinte concurso, observou-se que houve uma 
posição errônea no momento da digitação, fazendo com que haja a necessidade de 
considerar a questão como ANULADA.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435911 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 20:47 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 03 da Prova de Português pede para que fosse assinalada a idéia da expressão 
em destaque, após análise da mesma a locução adverbial de tempo (últimas décadas) 
presente na expressão não nos deixa dúvidas que a resposta correta no gabarito é a letra C 
e não indica idéia de lugar conforme resposta do gabarito que nos foi repassado. A resposta 
correta é a letra C. A expressão " Em meio ao boom tecnológico das últimas décadas" não 
denota idéia de lugar. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Observa-se na expressão sublinhada a ideia muito clara de lugar. Trata-se de um adjunto 
adverbial de lugar. Onde esse hábito acabou ficando de lado? 
 
O núcleo da expressão é “em meio ao boom tecnológico”.  A expressão “das últimas 
décadas”  não é um núcleo, mas um termo acessório e não um termo principal ou essencial 
da expressão. 
 
O enunciado da questão não destacou uma palavra apenas, mas uma expressão contendo 
oito palavras. 
 
E erro gráfico foi constatado apenas na prova de Agente de Combate às Endemias. Portante 
permanece inalterado o gabarito oficial para os demais cargos quanto a questão 3. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos - Edital  - 01/2019 
Inscrições 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1435911 

CARGO ENFERMEIRO DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO 

TIPO RECURSO Recurso Administrativo Contra - Gabarito Oficial 

PROVA 1 

QUESTÃO 35 

DATA DE SOLICITAÇÃO 09/04/2019 22:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 35 da Prova de Conhecimentos Específicos possui duas respostas erradas, a 
letra A, conforme gabarito repassado e apresenta outra resposta errada também que é a 
letra C, pois o trecho final - sem apoiar os dedos - não ficou clara a idéia de como os dedos 
devem se posicionar durante  a massagem cardíaca, os mesmos devem se apoiar uns aos 
outros quando estiverem estendidos ou entrelaçados ( duas formas) de modo que não 
pressione o corpo da vítima. Quando se coloca sem apoiar os dedos dá margem a outras 
interpretações no contexto, o erro se encontra nas palavras usadas, os dedos se apoiam sim 
uns aos outros (tocam -se) eles não ficam soltos, dispersos ao ar livre, faltou complemento 
nesse trecho. Se a intenção da resposta era dizer que os dedos não se apoiam no corpo da 
vítima deveria complementar a passagem expondo onde os dedos não devem ser apoiados. 
É uma questão de interpretação do trecho, no qual o autor da questão não se atentou para o 
fato de que as várias pessoas que estavam lendo a passagem não teriam a mesma idéia 
que ele, portanto devido ao uso incompleto de palavras pode -se entender também que os 
dedos ficam soltos, o que não é verdade. Ambiguidade, duplo sentido. A letra C também é 
errada. A semântica da alternativa não é só um tipo de entendimento. Não é questão de 
assinalar a resposta mais errada. O erro existe nas duas alternativas por motivos diferentes, 
a letra A por não ser um local confortável e sim rígido e a letra C por um erro de Português, 
semântica do trecho. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA C- Com os braços esticados apoie uma das mãos sobre a outra, e as duas sobre o 
peito do acidentado, sem apoiar os dedos.  
 
Em análise da frase citada acima, questionada como ambiguidade. 
Observa-se que ao relatar “sem apoiar os dedos”, fica explícito que se apoiar os dedos no 
peito do acidentado, a massagem cardíaca será sem a devida efetividade e os dedos devem 
ficar estendidos ou entrelaçados, afastados do gradeado costal para que não ocorra fratura de 
costelas. Se os dedos se apoiarem no tórax do acidentado, ocorrerá uma diminuição da 
pressão a ser realizada na parede torácica e não conseguirá comprimir efetivamente o 
musculo cardíaco, dentro do tórax, pois, a compressão é realizada com o posicionamento da 
face palmar das mãos. 
Portanto, mantém-se a resposta como a correta para marcação a letra; 
A- Coloque a vítima deitada de costas em uma superfície confortável para que evite atritos. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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