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RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital nº 

01/2017, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 15 de setembro de 2017 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após criteriosa análise, observamos que há mais de uma alternativa que não condiz com a leitura 
do texto. Por esse motivo, a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha no enunciado da questão. A questão apresenta três alternativas incorretas. Portanto 
fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As palavras “café, ninguém”, da alternativa A, são oxítonas, mas pertencem a regras diferentes, 
pois não são todas as palavras oxítonas que recebem acento gráfico. “Café” pertence à regra das oxítonas 
terminadas em “a, e, o, seguidas ou não de s” e “ninguém” pertence à regra das oxítonas terminadas em “em, ens”.  

Na alternativa B, “até” pertence à regra das oxítonas terminadas em “e” e “já pertence à regra dos monossílabos 
tônicos terminados em “a”. Portanto, regras diferentes. 

“Puído” é acentuado pela regra dos hiatos tônicos e “ciência” por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. 

Por fim, a alternativa correta é a que se encontra na opção D, pois todas as proparoxítonas são acentuadas e as 
palavras “época” e “ótimo” pertencem a essa regra. 

Pelas justificativas apresentadas, não há razão plausível para a anulação da questão, permanecendo o gabarito 
oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 
 



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise criteriosa da Banca, concluímos que há duas alternativas que respondem a questão, 
A e C. Por esse motivo, a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Há apenas um antônimo para “excesso” na referida questão, que é “limitado”. “Necessário” 
significa indispensável, essencial e seus antônimos são “supérfluo”, “dispensável”. Necessário e limitado não tem 
o mesmo significado, pois “limitado” significa “que tem limites, que é pouco extenso”. 

Pelas justificativas apresentadas, não há motivo plausível para a anulação da questão, permanecendo, portanto, 
o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 

 

 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no Manual do Agente Comunitário de Saúde – Ministério da Saúde: 

 

Alguns exemplos de situação de risco: • Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio; • Crianças que estão 
desnutridas; • Filhos de mães que fumam, bebem bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez; • Gestantes que 
não fazem o pré-natal; • Gestantes que fumam; • Gestantes com diabetes e/ou pressão alta; • Acamados; • Pessoas 
que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função; • Pessoas com deficiência que não 
têm acesso às ações e serviços de saúde, sejam estes de promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou 
reabilitação; • Pessoas em situação de violência;  

Pessoas que estão com peso acima da média e vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou do álcool. 

 

A única alternativa que contém uma situação que não é considerada de risco é a alternativa A. Uma vez que 
gestantes que fazem o pré-natal não é exemplo de população de risco. Permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 
 

 

 

 

 

 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf


CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que indica quais as etapas do planejamento. A 
única alternativa que apresenta as etapas do planejamento do trabalho do Agente Comunitário de Saúde é a letra 
D. 

As etapas são: Diagnóstico, plano de ação, execução, acompanhamento e avaliação. 

Não apenas as opções apresentadas nas alternativas A, B e C. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende o enunciado da questão é a letra A. Deve-se usar tapete 
antiderrapante ou com ventosas aderentes ou capachos. A alternativa C está incorreta bibliografia abaixo. 
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

GUIA PRÁTICO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-BRASILIA-DF/2009-Secretaria de atenção a saúde – 
Departamento de Atenção Basica/ serie A. Normas manuais técnico. 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa incorreta é a letra B, uma vez que a icterícia exige tratamento. A alternativa A está 
correta. A disposição da alternativa A, não prejudica o entendimento da mesma. Portanto permanece inalterado 
o gabarito oficial. 

A alternativa incorreta é a letra B, uma vez que a icterícia exige tratamento. A alternativa D está correta conforme 
o disposto na bibliografia abaixo. 

 

GUIA PRÁTICO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-BRASILIA-DF/2009-Secretaria de atenção a saúde – 
Departamento de Atenção Basica/ serie A. Normas manuais técnico. 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf  

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABAFgAJ/guia-pratico-acs?part=3  
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Dengue é uma doença tropical infecciosa causada pelo vírus da dengue, um arbovírus da família 
Flaviviridae, gênero Flavivírus e que inclui quatro tipos imunológicos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dengue  
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 
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