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ATO 004/PS/009/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES 
DA PROVA ESCRITA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 009/2017 ESF 

 

O Prefeito Municipal de Mirim Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, torna público o julgamento 

dos recursos contra o Gabarito Preliminar e questões da prova escrita, conforme segue: 

 

Questão 21 – ENFERMEIRO 
Candidato: 835055 
 
ALEGAÇÃO: Candidato solicita cancelamento da questão, alegando que devido ao enunciado na opção 
D, (TODOS OS EXAMES DEVEM DAR RESULTADOS POSITIVO), todos os exames qual...fica uma 
laguna no enunciado e não se trata de interpretação, mas sim fica uma resposta vaga....deixando mais 
de uma opção na questão 21, todos os exames qual??? 
 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois, o enunciado da questão traz a 
prerrogativa de qual resultado sorológico o paciente deve ter positivo para hepatite B, desta forma, é de 
conhecimento profissional que estes exames são os marcadores sorológicos para a patologia, outros 
exames não indicariam tal interpretação. 
Conforme podemos observar no quadro abaixo: 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
BRASIL, ministério da saúde. Hepatites virais: Brasil esta atento. 3.ed, Brasilia,2008. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hepatites_virais_brasil_atento_3ed.pdf 
QUESTÂO MANTIDA 
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Questão 22 – Enfermeiro 
Candidato: 821065 
ALEGAÇÃO: candidato não faz solicitação direta do que quer com recurso, mas deixa a entender que o 
interpõe para troca de gabarito, de alternativa A para. C. 
 
Candidato: 835055 
ALEGAÇÃO: candidato solicita troca de gabarito, de alternativa A para C, visto que conceitualmente, 
negligência é deixar de fazer algo ou tomar alguma atitude. Pede pela alteração na resposta correta para 
C 
 
DEFERIDO: banca avalia questão e recurso, aceitando-a, visto que o gabarito esta trocado, e a 
alternativa correta é a alternativa “C”, Negligencia. Visto que: 
 Negligência: Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era 
esperada para a situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas 
precauções. 
“Assim, temos que em casos de imprudência o enfermeiro age, pratica ato comissivo, caracterizado pela 
ausência de cuidado. A negligência acontece quando o profissional coloca-se em estado omissivo; a sua 
inércia permite o acontecimento danoso. Temos como exemplo o enfermeiro que esquece uma tesoura 
no abdômen do paciente. 
 Por último temos a imperícia que nada mais é que a falta de habilitação técnica do profissional[6]. Será 
imperito o auxiliar de enfermagem que pratica atos apontados como privativos do enfermeiro, assim 
também será o enfermeiro que pratica atos conferidos aos médicos. 
Delimitar os contornos de ação e inércia do profissional torna-se salutar, já que, essas condutas estão 
intrinsecamente ligadas à responsabilidade dos mesmos. Isso porque a conduta do enfermeiro deve ser 
objeto de análise quando, supostamente, há violação de dever jurídico” 
BIBLIOGRAFIA 
SILVA, M.E.A. Responsabilidade Civil do Profissional da Enfermagem. maio de2011. Disponivel em: 
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,responsabilidade-civil-do-profissional-da-
enfermagem,32301.html 
TROCA DE GABARITO - CORRETA ALTERNATIVA C 
 
Questão 25 – ENFERMEIRO 
Candidato: 825127 
ALEGAÇÃO: candidato solicita cancelamento da questão, alegando que a mesma apresenta duas 
alternativas com respostas corretas, sendo a alternativa “A” e a alternativa “B” as duas corretas 
INDEFERIDO: banca avalia recurso e questão, mantendo-a, pois a alternativa B traz como afirmativa 
verdadeira de  que “O SUS Foi criado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde 
[...]”, mas como trazido pela candidata e pela bibliografia, o SUS foi foi criado pela CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  de 1988 as Leis n.º 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90 a REGULAMENTARAM. 
“O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas 
Leis n.º 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a 
qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto.” 
BIBLIOGRAFIA 
OPAS e OMS. Vigilância Sanitária.. disponível em: 
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=269:vigilancia-
sanitaria&Itemid=451 
QUESTÂO MANTIDA 

 

MIRIM DOCE, 30 de janeiro de 2018. 
 

Sergio Luiz Paisan 
Prefeito Municipal 

http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,responsabilidade-civil-do-profissional-da-enfermagem,32301.html#_ftn6
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=169

