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PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS-MA 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 9445 e OUTROS  

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” 

 

 

RECORRENTE: 101194  

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com artigo 6º da Lei Federal 11.350 de 05 de outubro de 2006, o Agente Comunitário de 

Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: 

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo 

seletivo público; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 101242  

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão é clara quando pede a recomendação do Ministério da Saúde e este é claro quando diz que 

devem ser realizados, no mínimo seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro 

trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação. 

 

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

 

RECORRENTE: 101194 e OUTROS 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 101073  e OUTROS 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão trata sobre questões cotidianas as quais devem ser registradas para 4 fichas, afim de alimentar 

o SIAB. Atos de Violência contra a Mulher e a Criança não são atos cotidianos, e as páginas citadas 

pelo recorrente tratam especificamente destes atos. A única alternativa que responde a questão é a 

divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 


