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ATO Nº 009/2018 

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E 

GABARITO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 001/2017 DE CONCURSO PÚBLICO ESF 

 

O Senhor JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOME, Prefeito Municipal de Rio do Sul/SC, no uso 

de suas atribuições legais, juntamente com a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, 

torna público o que segue: 

 

1. CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

1.1 Conhecimentos Específicos 
 

1.1.1 Legislação 
 

QUESTÃO 11 
Candidato:  
795737 
 
Alegação:  Solicita anulação da questão, pois as perguntas deveriam ser de uma linguagem mais clara e 
objetiva, tendo em vista o grau de escolaridade exigido, e o assunto da pergunta em questão não se refere 
ao especifico de ACS conforme informado no caderno de provas. 
 
Decisão da Banca: 
O tema cobrado na questão recorrida faz parte do conteúdo programático, aliás, é cópia fiel da lei, e 

portanto, o candidato tinha conhecimento da possibilidade do assunto ser cobrado na prova. A alegação 

da candidata não tem o condão de alterar ou anular a questão. Isto posto conheço do recurso formulado 

pela candidata e no mérito nego-lhe provimento. 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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1.2 Conhecimentos Específicos 
 
Agente Comunitário de Saúde 

Questão 16 
Candidato: 795737 
Alegação: 
As Leis Orgânicas de Saúde são as leis que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). São elas as leis 
8.080/90 e 8.142/90. 
Há duas respostas certas na mesma pergunta, pesquisei em vários sites de leis do governo e concursos 
que diz a mesma coisa em relação a pergunta! 
 
Decisão da Banca: 
De acordo com a FIOCRUZ (s.a., p. 2) “A Lei Orgânica da Saúde – Lei º 8.080 de 19 de setembro de 1990 

foi elaborada para regulamentar o SUS, criado na Constituição Federal. Esta lei dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e outras providências.  

Bem como o material do CONASS (conselho Nacional de Secretários de Saúde), apresentam um manual 

de Legislação do SUS, onde no próprio sumário, identifica a Lei nº 8.080 como “Lei Organiza da Saúde”. 

 

FONTE: CONASS, 2003. 

A Constituição Federal de 1988, a Lei 8080/90 e a Lei nº 8.142 fazem parte da legislação estruturante do 

SUS, mas como o enunciado solicita (no singular), qual a LEI ORGANICA DO SUS, consideramos apenas 

correta a alternativa B) 8080/90 

BIBLIOGRAFIA 

CONASS. Legislação do SUS, 2003. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf 

FIOCRUZ. Pós graduação em Atenção Básica em Saúde da Família. S.a. Disponível em: 

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/15655/1/Bases%20legais%20do%20SUS%20-

%20Leis%20org%C3%A2nicas%20da%20sa%C3%BAde.pdf 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 
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Agente Comunitário de Saúde 

Questão 24 
Candidatos: 795292 / 850744 
Alegações: 
Alegação 1: Não é um sinal de DST (doença sexualmente transmissível): 
A) Ardência ao urinar. 
B) Feridas nos órgão genitais masculinos e femininos. 
C) Corrimento na mulher e no homem o ''pinga-pinga''. 
D) Verrugas 
Consta no gabarito como a resposta certa a letra A) Ardência ao urinar, mas este é um sintoma da 
gonorreia. 
 
Fonte: https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-gonorreia-sintomas-cura-tratamento-e-mais/#sintomas-
gonorreia 
 
Alegação 2: A opção apontada como não sinal de DST é incorreta, pois uma pessoa com clamídia apresenta 
tal sintomas, sendo assim um sinal de DST, bem como o sintomas de feridas na genitais também causaria 
ardência ao urinar. Portanto todas as opções da questão são sintomas de DST. 
 
Decisão da Banca: 
De acordo com o Guia Prático do Trabalho Do Agente Comunitário de Saúde (M.S. 2009, p. 121): 

“Como saber se uma pessoa está com uma DST?  
Existem vários sinais (aquilo que a pessoa vê) e sintomas (aquilo que a pessoa sente e manifesta) que 
levam as pessoas a suspeitarem que estejam com uma DST. Mas somente o médico pode fazer o 
diagnóstico e indicar o tratamento, embora você e outros membros da equipe possam participar desse 
processo. 
Alguns sinais de DST: 
Feridas nos órgãos genitais masculinos e femininos;  
Corrimentos na mulher e no homem o “pinga-pinga”; 
Verrugas.  
Alguns sintomas de DST: 
Ardência ao urinar;  
Coceira nos órgãos genitais; 
Dor ou mal-estar nas relações sexuais.  
Quanto mais cedo for iniciado e não houver interrupção do tratamento, maiores serão as chances de 
cura” 
 
Desta forma, as alternativas que contenha um SINAL de DST São: B-C-D, a alternativa A é um SINTOMA e 
Não um sinal. 

BIBLIOGRAFIA 
M.S. Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde, 2009. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA. 

Rio do Sul (SC), 27 de fevereiro de 2018 

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOME 

Prefeito Municipal 
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