
PREFEITURA MUNICIPAL DE  

PASSO FUNDO - RS 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo, 05-

ENFERMEIRO ATENÇÃO BÁSICA que insurgem contra a publicação do 

GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme 

disposto no CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO 

FUNDO – RIO GRANDE DO SUL, CONFORME EDITAL 036/2019. 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

 

Questão 02 PROVA 01 

 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

Mudança de gabarito para o item “A”. 

 

DEFERIDO 

 

 

 

Questão 03 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente. 

 

Bases epidemiológicas publicadas em revistas acadêmicas como Cadernos de Saúde Pública e 

Revista Brasileira de Epidemiologia ratificam a questão. Gabarito mantido. 

 



INDEFERIDO 

 

Questão 06 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente. 

 

A banca examinadora fundamentada em produções científicas epidemiológicas considera: Existe 

diferença entre sexos para Dispepsia Funcional relacionadas a aspectos de percepção de mal-

estar. Esta diferença ocorre também na infância por diferenças não apenas orgânicas, mas de 

hábitos alimentares. A fundamentação do recurso vai de encontro a estes aspectos. Gabarito 

mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 07 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente. 

 

O recurso não apresenta, conforme Capitulo 3, Seção 8 deste Edital, fundamentação para suas 

alegações. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 09 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente. 

 

O RAS é essencial e obrigatório no sistema de saúde. Este não atua nos diferentes níveis do 

serviço de saúde (i.e., primaria, secundária e terciária) conforme a questão considera. Gabarito 

mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 10 PROVA 01 

 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

Mudança de gabarito para o item “A”. 

 

DEFERIDO 

 



Questão 12 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recurso apresenta o que é de conhecimento referente ao investimento oferecido pelo governo 

brasileiro para compra (conquista) de medicamentos. Todavia, as políticas nacionais têm aberto 

editais e recursos para o setor privado para avanços e conquistas ao acesso de medicamentos. Os 

relatórios financeiros da OMS disponíveis confirmam que o item “b” está correto. Gabarito 

mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 13 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Para Estratégia de Saúde da Família (ESA), a formação e capacitação constante de seus 

profissionais é fundamental para o programa. Esta capacitação ocorre, em alguns casos, em 

parceria com os Institutos de Ensino Superior público. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 14 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O objetivo da Estratégia Saúde da Família é prevenção, ter como objetivo tratar uma 

enfermidade é ir de contra o princípio preventivo do programa. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 16 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A questão está correta segundo a portaria nº 1.533, de 18 de agosto de 2016 do Ministério da 

Saúde. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 19 PROVA 01 



 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após avaliação da Banca examinadora do concurso foi considerado que após revisão entre 

vários artigos conclusão entre pesquisadores e expertises referentes hepatite, não há evidências 

conclusivas de aumento do risco à infecção. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 20 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Não se considerada fundamentação científica seites ou blogs não acadêmicos. O próprio texto 

retirado do Blog, por exemplo, não apresenta referências. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 22 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O item “D” está incorreto segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 e os demais 

corretos. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 23 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme o artigo 13 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, o único item incorreto é o 

“C”. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 27 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A capa de recurso de prova não está completa. Gabarito mantido. 

 



INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

Questão 28 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após avaliação da Banca examinadora, concluiu-se que o recorrente fez interpretação equivocada 

do item. O município tem obrigatoriedade de prestação de contas e o item “b” assevera isto. 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 29 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A capa de recurso de prova não está completa. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 31 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme Lei do Exercício Profissional da Enfermagem o Item “A” é o único item 

correto. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 32 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme Lei do Exercício Profissional da Enfermagem o Item “D” é o único item 

correto, ou seja, todas as assertivas são falsas. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 



Questão 33 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A capa de recurso de prova não é a adotada pelo Edital. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 34 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após avaliação do recurso do candidato e nova avaliação do conteúdo programático. O 

conteúdo cobrado na questão está presente no conteúdo programático do Edital. Gabarito 

mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 35 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após avaliação da banca examinadora, o recurso improcede. Todas as informações 

passiveis de resolução da questão estão presentes e o resultado do cálculo está correto. Gabarito 

mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 36 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A Fotossensibilização não é gera reações de hipersensibilidade do tipo GRAVE. Todos 

os demais causam hipersensibilidade do tipo grave. Gabarito mantido. 

 



INDEFERIDO 

 

 

Questão 38 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A fundamentação apresentada no recurso não é clara e completa para consulta e 

averiguação da banca examinadora sobre a procedência, impossibilitando realizar 

avaliação do recurso. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 39 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recurso pede tanto anulação da questão quanto mudança de gabarito, o que inviabiliza 

sua análise. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 40 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recurso não apresenta, conforme Capitulo 3, Seção 8 deste Edital, fundamentação para suas 

alegações. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

Questão 41 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Usar como argumentação “trago a classificação que utilizo nas aulas sobre este tema” 

não é suficiente para fundamentar um recurso. A divergência entre literaturas que o 

candidato indica deve-se por serem volumes com mais de cinco anos de publicação. 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 42 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  



 

As indicações do recurso para o exame citopatológico estão corretas. Contudo, o item 

da questão sugere que este exame seja recomendado para identificação da presença de 

células neoplásicas em casos de lesões vegetantes ou ulceradas. Este procedimento não 

é recomendado. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 44 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A leitura do Cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde usado como 

fundamento do recurso não fundamenta o recurso do candidato. Este documento atesta a 

terceira assertiva ser falsa. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 45 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O artigo usado no recurso para o fundamentar diverge do que afirma o recorrente. 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 48 PROVA 01 

 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

Questão NULA. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 55 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recurso pede tanto anulação da questão quanto mudança de gabarito, o que inviabiliza 

sua análise. Gabarito mantido. 



 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 58 PROVA 01 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recurso pede tanto anulação da questão quanto mudança de gabarito, o que inviabiliza 

sua análise. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 036/2019 que 

rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se constitui na última 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 31 de julho de 2019.    

 

   CONSULPAM 

 


