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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao Processo Seletivo Público de 

Provas destinado ao preenchimento de vagas da Secretaria Municipal de Saúde e formação de cadastro de reserva da 

Prefeitura Municipal de Formiga, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no 

EDITAL Nº 01, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

989000372 Caroline Melo Agente Comunitário de Saúde 

989001912 Edmilson Arthur Nascimento Agente Comunitário de Saúde 

989001945 Fabiano Gonçalves Da Rocha Agente Comunitário de Saúde 

989001503 Iara Flávia Correa Agente Comunitário de Saúde 

989001191 Karen Kelly Oliveira Agente Comunitário de Saúde 

989002110 Lorena Aparecida Dos Santos Agente Comunitário de Saúde 

989002328 Luciana Aparecida Fernandes Agente Comunitário de Saúde 

989000261 Caroline Melo Agente de Controle de Endemias 

989001523 Edmilson Arthur Nascimento Agente de Controle de Endemias 

989001947 Fabiano Gonçalves Da Rocha Agente de Controle de Endemias 

989001950 Guilherme Moura Soares Agente de Controle de Endemias 

989001934 Henrique Rodrigues Ferreira Gomes De Camargos Agente de Controle de Endemias 

989001484 Iara Flávia Correa Agente de Controle de Endemias 

989001895 Lucas Da Cunha Agente de Controle de Endemias 

989001526 Marciano Queiroz Agente de Controle de Endemias 

989002791 Sávio Lima Frade Agente de Controle de Endemias 

989000650 Sávya Rúbia Fonseca Neves Agente de Controle de Endemias 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O articulista deixa claro que “é imprescindível sempre conhecer novos lugares”, conforme é possível evidenciar através 
dos trechos literais: “Viajar é a melhor coisa do mundo. Não importa para que lugar. Sair de onde você está e passar 
um tempo em outro, pra mim, já é suficiente” (1º§); “Mas tem um lugar que o brasileiro não costuma ir muito, que é 
o melhor de todos: o Brasil” (2º§); “Acho que chique mesmo é você conhecer o seu país de cabo a rabo! Um dos 
argumentos é que viajar para fora é o mesmo preço de uma viagem para o Nordeste. Ué, e daí?” (2º§); e, “Claro que 
queremos um mínimo e que isso não pode ser justificativa para a precariedade dos nossos cartões‐postais, mas ter 
que pegar um bugre e desbravar as ruas de terra/pedra de Fernando de Noronha, para chegar a uma praia 
deslumbrante como a do Sancho sem nenhum quiosque vendendo nem uma água é muito legal” (4º§). Não há 
evidências no texto que denotam que as demais opções de respostas possam atender ao questionamento abordado 
de maneira coerente, completa e adequada. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito da questão deve ser mantido, pois a afirmação de que a comunicação de dados entre locais remotos pode 
ser realizada através de um processo que envolve desde a conexão de computadores, meios e dispositivos de redes e 
que este processo é a conectividade está certa. Segundo o autor Behrouz A. Forouzan na obra Comunicação de dados 
e redes de computadores, 3. Ed, Porto Alegre, Bookman, 2006, p. 32, “a comunicação de dados entre locais remotos 
pode ser realizada através de um processo denominado conectividade, que envolve desde a conexão de 
computadores, meios e dispositivos de redes (os ativos de redes)”. 
 
Fonte:  

• Behrouz A. Forouzan. Comunicação de dados e redes de computadores. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006, 

p. 32. 

 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito da questão deve ser mantido, pois a afirmação de que o hardware que consiste em uma pequena 
quantidade de armazenamento rápido, normalmente construído de elementos como transistores ou tubos e que 
armazena uma palavra de informação, denomina-se registrador está certa. Segundo a autora Márcia Regina Sawaya 
na obra Dicionário de Informática & Internet, São Paulo, Nobel, 2002, p. 392, “um registrador é normalmente 
construído de elementos, tais como transistores ou tubos e geralmente armazena uma palavra de informação. A 
programação comum exige que o registrador tenha condições de operar a informação, e não somente armazená-la”. 
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Fonte:  

• Márcia Regina Sawaya. Dicionário de Informática & Internet. São Paulo: Nobel, 2002, p. 392. 

 

 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A1 e B1 possuem, respectivamente, os valores 10 e 3, ao inserir na célula C1 a fórmula =QUOCIENTE(A1;B1), será 
retornado o valor 3 está certa. Segundo o site oficial da Microsoft, “para dividir valores numéricos, use o operador "/", 
pois não existe uma função de DIVIDIR no Excel. Por exemplo, para dividir 5 por 2, digite =5/2 em uma célula, que 
retorna 2,5. A função QUOCIENTE para esses mesmos números =QUOCIENTE(5,2) retorna 2, pois QUOCIENTE não 
retorna o resto”. 
 
Fonte:  

• Site Oficial da Microsoft, disponível em https://support.microsoft.com/pt-br/office/quociente-

fun%C3%A7%C3%A3o-quociente-9f7bf099-2a18-4282-8fa4-

65290cc99dee#:~:text=Dica%3A%20Para%20dividir%20valores%20num%C3%A9ricos,%2C%20que%20retorn

a%202%2C5., acessado em 02/01/2023. 

 

 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as informações do problema, constata-se que 145 crianças foram vacinadas contra Febre Amarela. 
Assim, tem-se que 105 crianças não foram vacinadas contra essa doença. Logo, a probabilidade de uma criança NÃO 
ter sido vacinada contra febre amarela será: 105/250 = 42%, conforme gabarito preliminar. 
 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão informa que Marcelo realiza 8 visitas por dia. Já Bruna, realiza 11 visitas por dia, pois se 
organizou para isso. Assim, quando Bruna iniciar suas visitas, Marcelo já terá visitado 8*7 = 56 famílias, pois começou 
7 dias antes de Bruna. 
Desse modo, pode-se montar as seguintes equações para as quantidades de visitas de Bruna e Marcelo: 

B = 11x 
M = 56 + 8x 

Como deseja-se que Bruna supere o total de visitas de Marcelo, deve-se resolver a inequação:  
B > M -> 11x > 56 + 8x 

3x > 56 
x > 56/3 = 18,667 dias. 

Portanto, Bruna irá superar a quantidade de visitas de Marcelo no 19º dia. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Art. 13 da Lei nº 8080/1990, “A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: I - alimentação e nutrição; II - saneamento e meio 
ambiente; III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; IV - recursos humanos; V - ciência e tecnologia; e VI - saúde 
do trabalhador. Ressalta-se a limitada semelhança com qualquer outro item aplicado não compromete a questão, já 
que foi elaborada em conformidade com as normas editalícias e, ainda, evidencia a exclusão de alguns dados para 
análise. 
 
Fonte:  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm  

 
 
 
Cargo: Agente de Controle de Endemias 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a leitura e a análise do texto, podemos inferir que o conteúdo textual “sugere explicitamente formas 
práticas de lidar com a dor, com as adversidades da vida” através da experiência demonstrada pelo “chef” de cozinha, 
sobre a cenoura, ovo e café, considerando os problemas surgidos: “– Quando a adversidade bate a sua porta, como 
você responde? Você é uma cenoura, um ovo ou pó de café?”. As demais opções de respostas são ideias acessórias, 
secundárias ou contrárias ao questionamento estabelecido. 
 
Fonte:  

• O próprio texto. 

 

 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 21º§ é enfático ao evidenciar que “Ou será que você é como o pó de café? Ele muda a água fervente, a coisa que 
está trazendo a dor, para conseguir o máximo de seu sabor, a cem graus centígrados. Quanto mais quente estiver a 
água, mais gostoso se torna o café. Se você é como o pó de café, quando as coisas se tornam piores, você se torna 
melhor e faz com que as coisas em torno de você também se tornem melhores”. Após comparar a condição da cenoura 
e do ovo em contato com a água fervente, fazendo uma analogia às inferências relacionadas às circunstâncias vividas, 
problemas surgidos ao longo da vida e enfrentamento às diversidades da vida, é possível perceber que o articulista 
sugere que sejamos “pós de café”, ou seja, “devemos tornar as adversidades da vida legitimamente tênues, aprazíveis, 
amenas, leves, serenas, tranquilas”. Conclui-se, portanto, que é importante saber que as dificuldades fazem parte da 
vida; devemos encarar o problema; e ver as dificuldades como oportunidades de aprendizado.  
 
Fonte:  

• O próprio texto. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito da questão deve ser mantido, pois a afirmação de que a memória interna mais importante de um 
computador, que tem a função de armazenar o programa que está sendo executado e os dados requisitados ou 
gerados por ele é a memória principal está certa. Segundo os autores Rodrigo Gonçalves, Jordan Pacheco, Eduardo 
Ferreira de Oliveira e Pedro Henrique na obra Memória Interna, 2018, “a memória principal é considerada a mais 
importante memória interna de um computador. Ela armazena o programa que está sendo executado e os dados 
requisitados ou gerados por ele”. 
 
Fonte:  

• Rodrigo Gonçalves, Jordan Pacheco, Eduardo Ferreira de Oliveira, Pedro Henrique. Memória Interna, 2018. 

 

 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito da questão deve ser mantido, pois a afirmação de que é permitido também ao usuário, caso queira que 
estas informações (visualização de uma lista com as pastas frequentemente acessadas e outra lista com os arquivos 
mais recentes) não sejam mostradas, desativar a exibição e que este procedimento pode ser iniciado através do 
próprio Explorador de Arquivo, clicando em Exibir e depois em Opções está certa. Segundo o Site Techtudo, disponível 
em https://www.techtudo.com.br/noticias/2015/08/windows-10-lista-tem-20-dicas-para-voce-usar-no-seu-
computador.ghtml, acessado em 02/01/2023, “No Windows 10, ao acessar o Windows Explorer você visualiza uma 
lista com as pastas frequentemente acessadas e outra lista com os arquivos mais recentes. Caso não queira que essas 
informações sejam mostradas, abra o Windows Explorer, clique em Exibir e depois em Opções”. 
 
Fonte:  

• Site Techtudo, disponível em https://www.techtudo.com.br/noticias/2015/08/windows-10-lista-tem-20-

dicas-para-voce-usar-no-seu-computador.ghtml, acessado em 02/01/2023. 

 

 
 
 
 
 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
O enunciado informa que, inicialmente, há 20 larvas encontradas por Peixoto e que essa quantidade (a quantidade de 
larvas) aumenta em 5 unidades por hora. Por negligência, ele demora 120 horas para aplicar o produto que resolveria 
o problema. 
Logo, precisa-se encontrar o 121º Termo da P.A. cujo primeiro termo é 20 e a razão é 5. 
Assim: 
a120 = a1 + (n-1)*r = 20 + 120*5 = 620 larvas. 
Não há margem para a interpretação de que a quantidade aumenta em unidades diferentes por hora, pois o texto 
afirma que a quantidade de larvas aumenta em 5 unidades por hora, ou seja, é uma P.A. com razão constante cujos 
termos são: (20, 25, 30, 35, 40, …) 
Gabarito alterado para letra A. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “A falta de médicos nos serviços de saúde para atendimento é um problema terminal referente à execução de 
atendimento clínicos no distrito sanitário” é a única opção de resposta incorreta. Destaca-se que tal informação trata-
se de um problema intermediário: são aqueles que se referem ao processo organizacional dos recursos de saúde, por 
exemplo, a falta de leitos para pacientes especiais tal como os queimados. Como problemas intermediários também 
pode-se citar a falta de médicos e o gasto excessivo com ações de saúde. 
 
Fontes: 

• THURLER, Lenildo. SUS: legislação e questões comentadas. Rio de Janeiro. Elsevier, 2007. 

• Associação Paulista de Medicina. SUS: O que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: 

Atheneu, 2006. 

 

 

 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por 
meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. No entanto, tem como fundamentos e diretrizes: 
I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o 
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes 
da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade;  
II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem 
acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte 
do princípio de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo 
universal e sem diferenciações excludentes. O serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função central de 
acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da 
população e/ou de minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar pela resposta, ainda que esta seja 
ofertada em outros pontos de atenção da rede. A proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, 
responsabilização e resolutividade são fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e porta de 
entrada preferencial da rede de atenção;  
III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 
adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. A adscrição dos usuários é 
um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência 
para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, consiste na construção de relações de afetividade e confiança entre o 
usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, 
construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial terapêutico. A longitudinalidade do cuidado 
pressupõe a continuidade da relação clínica, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e 
usuários ao longo do tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros 
elementos na vida dos usuários, ajustando condutas quando necessário, evitando a perda de referências e diminuindo 
os riscos de iatrogenia decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do cuidado;  
IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda 
espontânea; articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 
reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da 
autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; 
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realizando a gestão do cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção. A presença de 
diferentes formações profissionais, assim como um alto grau de articulação entre os profissionais, é essencial, de 
forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar um processo interdisciplinar no qual 
progressivamente os núcleos de competência profissionais específicos vão enriquecendo o campo comum de 
competências, ampliando, assim, a capacidade de cuidado de toda a equipe. Essa organização pressupõe o 
deslocamento do processo de trabalho centrado em procedimentos, profissionais para um processo centrado no 
usuário, onde o cuidado do usuário é o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica; e, 
V - Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do 
cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes 
de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no 
exercício do controle social. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “atenção básica” e “Atenção 
Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos equivalentes. Associa a ambos: os princípios e as diretrizes 
definidos neste documento. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária 
para expansão e consolidação da atenção básica. A qualificação da Estratégia Saúde da Família e de outras estratégias 
de organização da atenção básica deverá seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS, configurando um processo 
progressivo e singular que considera e inclui as especificidades locorregionais. 
 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A normativa é enfática ao afirmar que é competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS): “VIII - 
estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços 
de consumo e uso humano”. “Contemplar” se refere a examinar com cuidado; analisar; avaliar; conhecer. De acordo 
com a legislação, Lei nº 8080/1990, “estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade 
sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano” trata-se de determinar de modo preciso; 
instituir; definir; designar. 
 
 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os 
recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com 
a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 
II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde; 
III - ajuda, contribuições, doações e donativos; 
IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital; 
V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e 
VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 
 
Fonte:  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, é possível afirmar que os 
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; 
III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
Dessa forma, apenas as afirmativas I e II se encontram em conformidade com o questionamento abordado. Levando 
em consideração que as opções de respostas iguais (A e D) não se trata do gabarito, não há motivo legítimo e 
admissível para a anulação do item. 
 
Fonte:  

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 

 

 
 
 
 
 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A rotulagem por intermédio de símbolos e textos de avisos são precauções essenciais de segurança. Os rótulos ou 
etiquetas aplicadas sobre uma embalagem devem conter em seu texto as informações que sejam necessárias para 
que o produto ali contido seja tratado com toda a segurança possível. É perigoso reutilizar o frasco de um produto 
rotulado para guardar qualquer outro diferente, ou mesmo colocar outra etiqueta sobre a original. Isto pode causar 
acidentes. Quando encontrar uma embalagem sem rótulo, não tente adivinhar o que há em seu interior. Se não houver 
possibilidade de identificação, descarte o produto. No caso dos produtos químicos classificados como corrosivos, 
recomenda-se: “não inalar os vapores e evitar o contato com a pele, os olhos e vestuário”, produtos químicos causam 
destruição de tecidos vivos e/ou materiais inertes. Entretanto, “evitar contato com o ar; a formação de misturas 
inflamáveis gás-ar; e, manter afastadas de fontes de ignição” é uma recomendação relacionada a produto facilmente 
inflamável; determinados peróxidos orgânicos; líquidos com pontos de inflamação inferior a 21ºC, substâncias sólidas 
que são fáceis de inflamar, de continuar queimando por si só; liberam substâncias facilmente inflamáveis por ação da 
umidade. 
 
Fonte:  

• http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/riscos_quimicos.html  

 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e fundamentações 

supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

13 de fevereiro de 2023 

INSTITUTO CONSULPLAN 
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