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PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 100.041 e Outros 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Mesmo diante da colocação indevida do ponto de interrogação, isso NÃO compromete o enunciado 

da questão. O referido enunciado solicita que se assinale a alternativa que contém a frase em que a 

concordância do termo está correta. Não há duplo entendimento, muito menos causa de compreensão 

difusa. O contexto, por si só, desfaz o mal entendido.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão solicita que se assinale a alternativa que contém a frase cuja regência verbal está 

INCORRETA. Especificamente sobre o item D, que traz “O professor visou as provas ontem à 

noite”, possui total sentido, visto que o verbo VISAR, nesse contexto, atua como um verbo transitivo 

direto, estabelecendo regência sem a presença de uma preposição, haja visto que o mesmo possui o 

significado de OLHAR. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os dados da questão são suficientes para o desenvolvimento do seu cálculo. O ângulo citado pelo 

candidato não é necessário para a resolução da questão. Quanto ao chão, se a escada estivesse sobre 

alguma outra superfície, seria necessário a citação da mesma, pois aí sim seria impossível calcular a 

resposta sem tal informação. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O sinal da adição está legível. Não dá para confundi-lo nem com o sinal da divisão, quanto mais com o 

da subtração. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em alguns casos o vírus se multiplica no ovário e outros tecidos do sistema reprodutor do mosquito. 

Deste modo, parte dos filhotes de uma fêmea infectada já nasce com o vírus, que pode ser transmitido 

de forma hereditária através de várias gerações de mosquito. Neste caso, a dengue pode estar 

circulando entre os mosquitos de forma silenciosa. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
Bibliografia: FIOCRUZ 
 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com o programa Conexão SUS e o Ministério da Saúde são preconizados os 3 Princípios 

do SUS: Universalização, Equidade e Integralidade. Os outros são princípios organizacionais e 

diretrizes. Quando se questionado os princípios do SUS, imediatamente a resposta será essas citadas 

a cima.  A única letra que contém os Princípios é a Letra C. 

 
O texto exposto pelo candidato expõe os princípios e diretrizes do SUS. Ressalta-se ainda que o Ministério 
da Saúde quando menciona os princípios do SUS, sejam eles os doutrinários ou os organizacionais (como 
exposto no texto do candidato), são somente 6 e são eles: Universalização; Equidade; Integralidade; 
Regionalização e Hierarquização; Descentralização e Comando Único; Participação Popular. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
Bibliografia: http://portalms.saude.gov.br e http://dab.saude.gov.br 
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QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A alternativa pede sinais e sintomas específicos da Meningite, consequentemente deverá ser marcada 

a alternativa que contenham uma sequência com os sinais e sintomas corretos e não uma alternativa 

que tenha uma sequência com todos os sinais e sintomas que a doença pode causar. Então assim a 

alternativa D continua sendo a única que possui a sequência correta, as outras letras possui opções 

não se enquadram na doença. Concluindo o pensamento do candidato, o ressecamento da pele não é o 

sintoma mais aparente da doença pois pode ou não aparecer na pessoa portadora da Meningite. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
Bibliografia: http://portalms.saude.gov.br e http://dab.saude.gov.br 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

No período de Inverno aumentam os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Não necessariamente 

esses mosquitos irão se desenvolver e não necessariamente eles irão estar infectados. A resposta da 

letra A refere-se ao aumento dos casos de Dengue no Inverno e não do aumento dos criadouros do 

mosquito transmissor da doença. Sendo então somente a letra C a resposta correta. Enfatizando que 

os casos notificados de Dengue tem o aumento no período de altas temperaturas e não no Inverno. Os 

casos de Dengue aumentam no Verão. 

 

O aumento de criadouros e a proliferação dos mosquitos realmente se dar no período chuvoso que 

acontece durante o verão. Com as altas temperaturas os ovos irão se desenvolver. Daí é que esses 

mosquitos irão ser infectados e transmitir a Dengue. Recapitulando, os casos de Dengue aumentam 

durante o verão. Não é durante o inverno que a Dengue aumenta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
Bibliografia: Manual do Ministério da Saúde 
 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 


