
 

 

 

 

 

 

 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2020 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DO 

QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 014 

APRESENTAÇÃO DO GABARITO OFICIAL – SEGUNDA FASE 

 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público, Edital nº 001/2020 da Prefeitura Municipal de Nova 

Canaã do Norte - Estado de Mato Grosso, nomeada pela Portaria nº 004 de 2020, no âmbito de sua competência, 

e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame, e ainda... 

 

Considerando a publicação do Edital Complementar nº 013 de 15 de junho de 2020, o qual apresentou o Gabarito 

Preliminar da Segunda Fase das provas conforme estabelecido pelo Edital de Abertura. 

Considerando o transcurso normal do prazo de recursos administrativos. 

Considerando que todos os recursos minimamente embasados foram acolhidos pela Comissão Organizadora e 

apreciados pela Banca Examinadora. 

Resolve, apresentar o Gabarito Oficial para a conferência dos candidatos. 

 

Diante do disposto, Resolve,  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Este Edital Complementar apresenta o Gabarito Oficial das provas da Segunda Fase. 

1.2. Os recursos minimamente embasados foram atendidos e estão respondidos em anexo à este Edital. 

1.3. Ficam autorizadas a correção das provas realizadas pelos candidatos concorrentes aos cargos a seguir: 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. Das disposições exaradas nesse Edital Complementar não cabem recursos administrativos. 

 

QUADRO DO GABARITO PRELIMINAR 

Prova: Segunda Fase - Agente de Combate a Endemias – ACE 

Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Resposta A B C D D B D B A C B C D A A A C C B C 

                     

Prova: Segunda Fase - Agente Comunitário de Saúde – ACS 

Questão 1 2 3 4 5 6 (*) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Resposta A D D A C A C D A B A D B C A D A A D D 

(*) questão anulada 

 

 

Nova Canaã do Norte MT, 18 de junho de 2020 

 

Andreia Soares da Silva 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público 

 



 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2020 

 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA QUESTÕES DA PROVA DA SEGUNDA 

FASE E AO RESPECTIVO GABARITO PRÉVIO   

 

 

DECLARAÇÃO  

 
Eu, Andreia Soares da Silva, Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público, nomeada pela 

Portaria nº 004 de 24 de janeiro de 2020, DECLARO que o Edital Complementar nº 013 de 15 de junho de 2020, 

o qual apresentou o Gabarito Prévio da segunda fase das provas, conforme determina o cronograma dos trabalhos 

mencionados no Edital de Abertura, foi publicado no site da empresa organizadora em: 

http://sosconsultoria.listaeditais.com.br/ e no site do município de Nova Canaã do Norte em: 

www.novacanaadonorte.mt.gov.br, e no Diário Oficial de Contas do TCE/MT, Edição nº 1930, página nº 61 em 

data de 16 de junho de 2020. 

 

Mediante a possibilidade de impetração de recursos, conforme mencionado no item 1.2 do referido Edital 

Complementar, foram apresentados os recursos a seguir, os quais foram acatados e encaminhados à Banca 

Examinadora, que obteve o seguinte desfecho: 

 

RECURSOS - CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

 

• QUESTÃO Nº 01 CANDIDATO(A) RECURSANTE: Nº 1984857 

 

ALEGAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) Na questão de número 1 a resposta dada pela alternativa (A) coloca 

como certa está incompleta pois conforme o material de estudo falta a palavra Descentralização e também a 

pergunta está perguntando dos princípios e não diretrizes e a resposta está princípios e diretrizes. 

 
JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA: Ratifica-se que o enunciado da questão é incapaz de 

confundir a escolha da alternativa correta. Observa-se que o artigo 7º da Lei nº 8080/90 apresenta em sua íntegra 

07 princípios, em conformidade ao artigo 198 da constituição federal. Na questão em tela a opção que atende  ao 

enunciado da questão é a alternativa A. E as demais utilizam de 3 a 4 princípios.  

 

DECISÃO DA BANCA: Recurso INDEFERIDO. Gabarito permanece inalterado. 

 

• QUESTÃO Nº 02 CANDIDATOS(AS) RECURSANTES: Nº 1984857 e 1985780 
 
ALEGAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) Na questão de número 2 colocada com resposta (D) como certa , 

não está de acordo com o material de estudo pois o material informa que a equipe é composta minimamente com 

por um médico, enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem e ACS, e a incorporação de 

outros profissionais cabe ao gestor municipal a decisão de incluir ou não. 

 

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA: A questão foi elaborada conforme apostila O TRABALHO 

DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE das páginas 34, 35 e 36 onde é descrito sobre as atividades de uma 

equipe de saúde, e não a composição da equipe mínima, dessa forma conforme o quadro da página 36 e os 

profissionais que fazem parte dessa equipe, é composto por Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar/Técnico de 

Enfermagem, Enfermeiro, Médico, Agente de Controle de Endemias, Cirurgião Dentista, Técnico em Saúde 

Bucal.  

 

DECISÃO DA BANCA: Recurso INDEFERIDO. Gabarito permanece inalterado. 

 

http://sosconsultoria.listaeditais.com.br/
http://www.novacanaadonorte.mt.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

• QUESTÃO Nº 07 CANDIDATO(A) RECURSANTE: Nº 1984863 

 

ALEGAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) Há equívoco no gabarito da questão 07, em virtude de não especificar 

na pergunta a qual cargo se refere ou pra quem é distribuídos tais serviços conforme a portaria n° 2.436, de 21 de 

setembro de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

e era para identificar dentre as afirmativas, verdadeiro ou falso. Portanto todas as afirmativas estão corretas de 

acordo com a portaria, porque na questão não define a um cargo específico ou se é atribuição de um cargo 

específico da Atenção Básica, por exemplo se de um agente comunitário de saúde ou técnico em saúde bucal, ou 

ainda de um enfermeiro ou médico etc; visto que no caderno de estudos está comprovando as afirmativas como 

verdadeiras não importando o cargo, conforme anexo. 
 
JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA: Realmente a Banca constatou que o enunciado da questão 

está comprometido, dificultando o discernimento dos(as) candidatos(as) concorrentes. 

 

DECISÃO DA BANCA: Recurso DEFERIDO. Gabarito Oficial deve ANULAR QUESTÕES 07 e conceder 

ponto a todos os candidatos concorrentes ao cargo de Agente Comunitário de Saúde. 

 

• QUESTÃO Nº 12 CANDIDATOS(AS) RECURSANTES: Nº 1984863 e 1985780 

 

ALEGAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) Na questão de número 12 eu não vejo que todas as alternativas 

estão incorretas, devido as alternativas complementar uma com a outra e a falta de adicionarem ou não o 

''nacionais'' na alternativa A não faz ela estar totalmente errada, visto que está entre parênteses o que torna a 

expressão meramente explicativa e não essencial e que poderia no próprio texto ser substituída por uma reticências 

ou o termo etc; me senti prejudicada, portanto peço que analisem, visto que se a alternativa D fosse colocada que 

todas as alternativas estão corretas estaria mais corretamente expressada, porque em nenhuma das alternativas 

saiu fora do contexto, apenas uma alternativa complementa a outra e não acho que todas as alternativas estão 

incorretas.  

 

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA: O Fato da palavra “nacionais” não compor o enunciado da 

alternativa, não compromete o entendimento e a capacidade de responde-la corretamente. 

 

DECISÃO DA BANCA: Recurso INDEFERIDO. Gabarito permanece inalterado. 

 

 

Nova Canaã do Norte MT, 18 de junho de 2020 

 

 

 

Andreia Soares da Silva 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público 

Portaria nº 004 de 24 de janeiro de 2020 


