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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

A COMISSÃO DE ELABORAÇÃO, CORREÇÃO E ANÁLISES DE RESULTADOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, EDITAL 001/2015 DE 15 DE 
JUNHO DE 2015, APÓS ANÁLISES DOS RECURSOS IMPETRADOS PELOS CANDIDATOS RESOLVE RETIFICAR 
O GABARITO OFICIAL QUANTO AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DE Nº 16, 25 E 30 DA 
PROVA OBJETIVA, POR RECONHECER ERRO NA LEITURA DAS CITADAS QUESTÕES. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CANDIDATO (A): JOSÉ FELÍCIO DE SOUZA FERNANDES Nº DE INSC. 2047426 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos.  
HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

QUESTÃO 16                                                                               _ 
São orientações repassadas pelo ACS sobre o exame de prevenção do câncer de colo de útero, exceto:  
a. Não estar menstruada. 
b. Abstinência sexual de no mínimo 24h antes da coleta. 
c. Nas 48 horas que antecedem o exame não usar cremes, óvulos ou duchas vaginais. 
d. Realizar o exame a cada três anos. (LEITURA ANTERIOR) 

QUESTÃO 16                                                                               _ 
São orientações repassadas pelo ACS sobre o exame de prevenção do câncer de colo de útero, exceto:  
a. Não estar menstruada. 
b. Abstinência sexual de no mínimo 24h antes da coleta. (LEITURA ATUAL) 
c. Nas 48 horas que antecedem o exame não usar cremes, óvulos ou duchas vaginais. 
d. Realizar o exame a cada três anos.  

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA LETRA B 
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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CANDIDATO (A): CICERO MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA Nº DE INSC. 2047434 

CANDIDATO (A): FRANCISCO DANIEL ALVES PEREIRA Nº DE INSC. 2046690 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos.  
HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

QUESTÃO 25                                                                               _ 
Em relação à hipertensão arterial sistêmica, marque V para verdadeiro e F para falso: 

 )O infarto agudo do miocárdio é considerado uma emergência hipertensiva.  

 )É atribuição do agente comunitário de saúde verificar pressão dos pacientes da sua micro-área quando o 
agente de saúde for capacitado. 

 )É considerado paciente hipertenso aquele que possui uma pressão arterial maior ou igual a 140x90mmhg, 
sem fazer uso de medicação anti-hipertensiva.  

 )O agente de saúde pode estabelecer, junto à equipe de saúde da família, estratégias que possam favorecer a 
adesão ao tratamento aos portadores de hipertensão arterial.  

Marque a única alternativa correta: 
a. V, F, F, V (LEITURA ANTERIOR) 
b. V, V, V, F 
c. F, F, V, F 
d. V, V, F, F 

QUESTÃO 25                                                                               _ 
Em relação à hipertensão arterial sistêmica, marque V para verdadeiro e F para falso: 

 )O infarto agudo do miocárdio é considerado uma emergência hipertensiva.  

 )É atribuição do agente comunitário de saúde verificar pressão dos pacientes da sua micro-área quando o 
agente de saúde for capacitado. 

 )É considerado paciente hipertenso aquele que possui uma pressão arterial maior ou igual a 140x90mmhg, 
sem fazer uso de medicação anti-hipertensiva.  

 )O agente de saúde pode estabelecer, junto à equipe de saúde da família, estratégias que possam favorecer a 
adesão ao tratamento aos portadores de hipertensão arterial.  

Marque a única alternativa correta: 
a. V, F, F, V 
b. V, V, V, F 
c. F, F, V, F 
d. V, V, F, F 

NULA (LEITURA ATUAL) 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA 
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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE. 

EDITAL 001/2015 
  

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CANDIDATO (A): WIARLLYES ROGERIO SARAIVA DO NASCIMENTO Nº DE INSC. 2046495 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação da questão nº 30 de Conhecimentos Específicos. 
HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

QUESTÃO 30                                                                               _ 
São pontos que precisam ser levantados pelo agente comunitário de saúde durante a gestação, exceto: 
a. É desnecessário o acompanhamento nutricional. 
b. Vacinação antitetânica. 
c. Realização de exames de rotina. 
d. Frequência nas consultas de pré-natal. 
NULA (LEITURA ANTERIOR) 

CONCLUSÃO: PERMANECE NULA 

 
 
 
 
 

 
 

Juazeiro do Norte – CE, 03 de Agosto de 2015. 


