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ATO 005/CP/001/2017 

DIVULGA JUGAMENTO DE RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017  

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Ponte Alta do Norte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, torna 

público o Julgamento dos Recursos contra Questões de Prova, conforme segue: 

 

Questão 17 - Farmacêutico 

Candidato: 583745 

Alegação: Candidato alega em síntese que o texto da resposta do gabarito apenas conceitua o conceito 

ampliado de saúde, e como a pergunta é “Sobre o SUS é CORRETO afirmar”, essa afirmativa está 

incorreta, pois para que seja correta a pergunta deveria ser “Sobre o conceito de saúde utilizado pelo sus, 

é correto afirmar”,  ou a resposta deveria iniciar com a frase: O conceito utilizado pelo SUS é o Conceito 

ampliado de saúde...:, e a alternativa \"c\" que trás: \"O SUS trata o adoecimento do ser humano.\" está 

correta, uma vez que o sistema único tem como um de seus objetivos, embora não seja o único, tratar do 

adoecimento humano. Candidato solicita troca de gabarito, de alternativa D para C. 

INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que a alternativa D traz um conceito 

de saúde descrito no Art. 3º da Lei 8.080, lei esta que cria o SUS: 

Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais.(Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013) 

A afirmativa C não pode ser considerada correta, uma vez que o SUS não trata apenas o adoecimento do 

ser humano, e sim tem como objetivo: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

Diante do exposto, indefere-se o pedido e mantém-se a questão. 

BIBLIOGRAFIA 

Presidência da Republica. Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990. Disponivel em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm.  

QUESTÃO MANTIDA  
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Questão 21 - Farmacêutico 

Candidato: 584518  

Alegação: Candidato alega em síntese que o farmacêutico não precisa saber o calendário de vacinação 

pois esta função não se aplica ao profissional e a legislação estadual ainda não autoriza tal procedimento. 

Solicitando a anulação da questão. 

INDEFERIDO: Não assiste razão o candidato, ao afirmar que “o farmacêutico não precisa saber o 

calendário de vacinação pois esta função não se aplica ao profissional”, visto que o Programa Nacional de 

Imunização – PNI é uma política pública que visa a promoção de saúde instituída pelo Sistema Único de 

Saúde, e cabe ao farmacêutico como profissional de saúde seguir suas diretrizes. Ressalta-se ainda que a 

Resolução do CFF 574/2013 traz em seu art. 2 que é atribuição do farmacêutico, na farmácia ou drogaria, 

a dispensação de vacinas e a prestação do serviço de aplicação desses medicamentos.  

Quando a afirmação do candidato “A legislação estadual ainda não autoriza tal procedimento”, também 

não pode ser utilizada como argumento de anulação da questão visto que o procedimento de aplicação de 

vacinas nas farmácias e drogarias é garantido pela Lei Estadual 16473/2014 . Diante do exposto, indefere-

se o pedido e mantém-se a questão. 

QUESTÃO MANTIDA  

 

Questão 25 - Farmacêutico 

Candidato: 583745 

Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando que a literatura traz o 

efeito adverso insuficiência renal como relacionado apenas para um grupo de risco e que as bulas dos 

medicamentos consideram a insuficiência renal como um evento raro. Solicitando a alteração da 

alternativa para a Letra C. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente pedir alteração da questão ao alegar que “Nas próprias 

bulas destes medicamentos tem a insuficiência renal como um efeito raro ou casos isolados”, visto que a 

insuficiência renal provocada por uso de AINES é trazida como efeito adverso por diversos autores como 

também foi apontada pelo material produzido pelo Ministério da Saúde sobre Uso Racional de 

Antiinflamatórios não esteroidais – temas selecionados, 2012. 

As complicações renais induzidas pelos AINEs são reversíveis com a supressão desses fármacos. 

Entretanto, em presença de condições adversas associadas, podem, embora raramente, provocar 

disfunção renal aguda, síndrome nefrótica, nefrite intersticial ou necrose papilar renal.. Diante do exposto, 

indefere-se o pedido e mantém-se a questão. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/uso_racional_medicamentos_temas_selecionados.pdf 

QUESTÃO MANTIDA  
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Questão 36 - Farmacêutico 

Candidato: 583745 

Alegação: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada alegando que “embora não seja 

apenas perante os demais de sua profissão, não invalida a afirmativa, pois a questão não pede a 

transcrição exata do artigo, e sim se está de acordo com a resolução o que a afirmativa está”. Solicitando 

então a anulação da questão. 

INDEFERIDO: Não assiste razão ao recorrente pedir anulação da questão ao alegar que a questão está 

incompleta, porém não está incorreta uma vez que a questão pede a afirmativa de acordo com a resolução 

em questão e também porque a nova redação dada ao artigo muda o sentido e a interpretação do 

dispositivo legal. Diante do exposto, indefere-se o pedido e mantém-se a questão. 

QUESTÃO MANTIDA  

 

 

Ponte Alta do Norte, 03 de abril de 2017 

 

 

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA 

Prefeito Municipal 


