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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE. 

EDITAL 001/2015 
  

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA 
MANGABEIRA - CE, REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA 
OBJETIVA E GABARITO PARCIAL. 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 27 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação da questão nº 27 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: 

Houve um equívoco na elaboração da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

RECURSOS INDEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Em atenção ao recurso interposto, no que diz respeito à questão 02, a banca elaboradora deste concurso 
esclarece que o questionamento abordado diz respeito ao texto como um todo. O parágrafo apresentado pelo 
impetrante complementa o parágrafo anterior, que cita exemplos de práticas adotadas em outros países, mas não 
no Brasil.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Koch, Ingedore G. Villaça. et al (Intertextualidade: diálogos possíveis. São Paulo:Cortez, 2007), 
intertextualidade dá-se quando o texto remete a outros textos ou ainda quando fragmentos de textos produzidos 
acabam por relacionar-se. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com Sacconi (Novíssima gramática ilustrada, 2008, p.444), a regência do verbo chegar exige a 
preposição “a” (não “em” junto à expressão de lugar). Portanto ocorre a crase apontada.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o manual de redação da câmara dos deputados (Brasília : Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2004, p. 66) não ocorre crase quando o “a”, sozinho, antecede palavra no plural (neste caso, não há 
artigo definido, pois o substantivo é empregado com sentido indeterminado).  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na alternativa apontada pelo impetrante o termo atleta é substantivo comum de dois gêneros. Segundo Sacconi 
(Novíssima gramática ilustrada, 2008, p.140) o substantivo comum de dois gêneros possui a mesma forma para os 
dois gêneros, com artigos distintos. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o minidicionário da língua, Silveira Bueno, 2007, a palavra cara (rosto, semblante, face), foi apresentada 
na alternativa D de modo denotativo. De acordo com Azeredo (Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, 2008, 
p.482) denotação é a significação básica e objetiva de uma palavra.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÕES Nº 05, 07 E 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação das questões de nº 05, 07 e 08 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Os acentos gráficos da Língua Portuguesa são: grave, agudo e circunflexo. Portanto o acento grave (indicador de 
CRASE) está contido no Conteúdo Programático (Acentuação Gráfica) do Edital 001/2015: 

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação e Compreensão de Texto; Ortografia; Significados das palavras – Sinônimos, 

Antônimos, Parônimos e Homônimos; Denotação e Conotação; Divisão Silábica; Pontuação; Acentuação Gráfica; 
Flexão do substantivo; Emprego dos Pronomes; Regência nominal e verbal; Concordância nominal e verbal; Novo 
acordo ortográfico da Língua Portuguesa. 

CONCLUSÃO: RECURSOS INDEFERIDOS 
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QUESTÃO Nº 12 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Noções de Informática. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O edital refere-se ao WORD não especificando qual ano e modelo, sendo para elaboração foi utilizado o WORD 
2003 como referência, assim o atalho restaura a janela do WORD caso ela esteja maximizada é o CRTL + F5.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não resta dúvida que a análise do meio ambiente é importante no levantamento demográfico desenvolvido pelo 
ACS em parceria com a Comunidade. Mas, vale lembrar que as proposições em uma questão objetiva devem ser 
analisadas em conjunto. Ou seja, considerar a letra (A) a resposta correta tendo a opção da letra (B) é validar que 
o diagnóstico demográfico tem como essência a análise, o estudo de questões ambientais, o que estaria errado. A 
análise mais específica das questões ambientais é realizada por profissionais ligados ou inseridos nesta dinâmica, 
a exemplo daqueles que atuam em órgãos de proteção ambiental. Além do mais não esqueçamos que o estudo 
demográfico, mesmo devendo também apreciar as questões ambientais, como o próprio nome sugere, relaciona-
se mais precisamente a questão social, humana. Fora isso, como salienta a letra (A): “a) O Diagnóstico 
Demográfico deve apresentar todas as características de uma comunidade em relação ao seu meio ambiente (...), 
apreciar “todas” as características implicaria e exigiria um estudo mais apurado e técnico, muitas vezes inacessível 
ou impossível de ser realizado pelo ACS. A questão em análise não desconsidera que o Diagnóstico Demográfico 
deva apreciar as questões ambientais, mas também não deve ser um estudo específico dos mesmos.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não houve qualquer equívoco na elaboração da pergunta ou na validação do gabarito. Considerar que a família é 
o núcleo exclusivo de cuidado ao deficiente seria invalidar a própria atuação do ACS. Desta feita como ele poderia, 
como salienta a própria letra (B) assegurar o bem estar físico do deficiente? A letra (B) apresenta uma enorme 
contradição que a invalida.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não há qualquer erro da questão ao se perguntar a via de transmissão da doença. A letra (C) está errada. O 
simples contato corporal não é forma de transmissão. Faz-se necessário o contato de mucosas e/ou áreas 
lesionada, o que não é mencionada na proposição. A letra (D) está errada porque objetos, como talheres, 
utilizados pelo doente, também não é meio ou via de transmissão da doença. 
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Como se transmite? 
A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente que apresenta a forma infectante da doença (multibacilar - 
MB) e que, estando sem tratamento, elimina o bacilo por meio das vias respiratórias (secreções nasais, tosses, 
espirros), podendo assim infectar outras pessoas suscetíveis. O bacilo de Hansen tem capacidade de infectar 
grande número de pessoas, mas poucas pessoas adoecem, porque a maioria apresenta capacidade de defesa do 
organismo contra o bacilo. 
A hanseníase não transmite por: 
Meio de copos, pratos, talheres, portanto não há necessidade de separar utensílios domésticos da pessoa com 
hanseníase. Assentos, como cadeiras, bancos; Apertos de mão, abraço, beijo e contatos rápidos em transporte 
coletivos ou serviços de saúde; Picada de inseto; Relação sexual; Aleitamento materno; Doação de sangue; 
Herança genética ou congênita (gravidez); A forma de transmissão da hanseníase se dá pela via respiratória. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Talvez tenha faltado ao requerente maior atenção. De fato prescrever o tratamento adequado é função do 
médico. A resposta (gabarito) validada por esta Comissão é a letra (B), ou seja, as proposições I, II e IV estão 
incorretas. Acredito que o requerente tenha se confundido, pensando ter a alternativa, considerado as 
proposições corretas. 
O item I está errado porque a atuação do ACS não está condicionada à coordenação de um médico. 
O item II está errado por que o ACS não deve assistir 500 famílias. 
O item IV está errado por que o ACS não deve prescrever o tratamento, e sim, o médico. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não resta dúvida que o princípio constitucional da UNIVERSALIDADE também prever o acesso da sociedade. 
Observemos os textos da Lei 8.080/90: 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
VIII - participação da comunidade; 
Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 
Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e 
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
Portanto, o erro da letra (D) está: d) Permitir que os cidadãos possam discutir e direcionar os serviços públicos, 
através do engajamento e da participação da comunidade na gestão do SUS. Ou seja, por mais que o princípio da 
UNIVERSALIDADE assegure a participação social não são os cidadãos que dirigem os serviços públicos. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As insulinas apresentam boa estabilidade e tem sua ação biológica preservada, desde que sejam seguidas as 
orientação de conservação e transporte (GROSSI, 2004; SBD, 2009). 
As insulinas em uso, podem ser mantidas na geladeira (entre 2 e 8ºC), ou em temperatura ambiente (15 e 
30ºC), em local fresco, ao abrigo da luz e de oscilações bruscas de temperatura. 
Os fabricantes não recomendam guardar a caneta recarregável em geladeira, porque pode danificar o mecanismo 
interno e, em alguns casos, interferir no registro da dose correta; devendo então, ser mantida em temperatura 
ambiente. Já as canetas descartáveis, podem ser armazenadas tanto em geladeira, quanto em temperatura 
ambiente. 
Quando mantida em geladeira, a insulina deve ser retirada com 30 minutos de antecedência da aplicação, para 
evitar desconforto e irritação no local. 
O local mais adequado para armazenar a insulina, na geladeira, é a prateleira próxima à gaveta de legumes, pois 
as prateleiras e gavetas próximas ao freezer, podem expôr a insulina à temperaturas inferiores a 2º C, 
ocasionando congelamento e perda de efeito. A porta da geladeira também não é indicada para seu 
armazenamento, já que, as frequentes aberturas de porta causam grande mobilidade no frasco e variação da 
temperatura da insulina, podendo danificá-la. 
As insulinas lacradas (aquelas que ainda não estão em uso), necessitam ser armazenadas em geladeira 
(temperatura entre 2 e 8ºC) e a data de validade a ser considerada, é a que está impressa na embalagem. 
Insulinas em uso: prazo máximo de validade de 45 dias, a partir da data da abertura (ver orientações na bula), e 
devem ser descartadas após esse período. 
Acresça-se que a letra (B) ao considerar : b) O Agente Comunitário de saúde deve orientar para a obrigatoriedade 
dos frascos de insulina serem armazenados na parte superior da geladeira. Obviamente especificou exatamente a 
parte com a menor temperatura. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Em nenhum momento a questão afirmou que o baixo nível sócio-econômico da família é por si só fator de risco 
para o recém-nascido. Na verdade, a questão já considera a existência de recém-nascido de risco e pergunta, 
dentre as proposições apresentadas, qual, provavelmente, deve ser levada em consideração. Não resta dúvida 
que para tal quadro a única opção que pode ter relação é o baixo nível socioeconômico da família. 
Ser mãe com idade superior a 20 anos não é em si fator de risco para a criança. Portanto, a letra (A) está errada. A 
letra (B) também está errada. A morte de uma criança com menos de 10 anos sem se especificar o motivo, em si, 
não tem relação com risco para todas as crianças nascidas na família. A criança nascida com peso inferior a 3.200 
g, sem especificar o peso exato, também não caracteriza o quadro de recém-nascido de risco. Lembrando que 
uma crianças nascida com 3.200 g encontra-se no peso considerado normal. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
Juazeiro do Norte – CE, 25 de Novembro de 2015. 


