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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

  

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL NORMATIVO Nº 18, DE 
3 DE ABRIL DE 2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 
 

Houve erro material na divulgação da resposta referente à questão 36, onde indicou a alternativa “C” 

enquanto o correto é “B”, assim como consta no gabarito divulgado.   
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

426000022 Solange De Oliveira Alves 3022 

426000670 Rejane Araujo Da Silva Vieira 3022 

426000712 Edilene Mangabeira Xavier 3022 

426000745 Paolo Ismael Gomes Damião 3022 

426000888 Liliane Silva De Souza 3022 

426001068 Fabiana Carneiro De Freitas 3022 

426001070 Deyse Barbosa Lopes 3022 

426001189 Jussara De Sousa Orbem 3022 

426001250 Kelly Teixeira De Araujo 3022 

426001451 Ana Clelia Oliveira Silva 3022 

426001616 Renata Maria De Oliveira 3022 

426001749 Willame Morais Silva 3022 

426001750 Ester Da Conceição Martins Ilorca Lopes 3022 

426001778 Ana Paula Trindade 3022 

426001920 Bruno Fernando Dos Santos Rodrigues 3022 

426001933 Giliane Marinho Garcia Moura 3022 

426001975 Marineide Dos Santos Bastos Ferreira 3022 

426002003 Silvio Amador Dos Santos 3022 

426002010 Hellen Carolina Caetano Menezes 3022 

426002170 Evellin Karen Silva Santos 3022 

426002196 Andre Luis Schmidt Bandeira 3022 

426002240 Dalton De Sousa Santos 3022 

426002590 Bernardo Bertolucci De Holanda Arruda 3022 
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426002615 Sulamita De Aguiar Santana Santos 3022 

426002852 Francisco Wellington Morais Silva 3022 

426002862 Marcos Antônio Angelino De Oliveira 3022 

426003138 Amanda Laryssa Borges Do Carmo Amorim 3022 

426003349 Gleidson Gonzaga Alves 3022 

426003442 Luciana Francisca Do Carmo Miranda 3022 

426003510 Wallisson Rufino Paz 3022 

426003515 Cristiane Maria Do Socorro Miranda 3022 

426003832 Marcia Folha De Oliveira 3022 

426003988 Camila Dos Santos Chaves 3022 

426004105 Yasmim Martins De Carvalho Macedo 3022 

426004517 Paulo Roberto Silva Almeida 3022 

426004673 Ione Eli Souza Porto 3022 

426004715 Soraia Vieira Reis 3022 

426004721 Djalma Alves Ferreira 3022 

426004728 Aline Rezende Baldanza Coelho 3022 

426004852 Roseli De Souza Soares 3022 

426004893 Sheila De Oliveira Queiroz 3022 

426005444 Nayara Mota Cardoso 3022 

426005769 Cosma Maria De Jesus 3022 

426005944 Guilherme Lemos Alves 3022 

426005983 Bruno Otávio Teodoro 3022 

426006053 Beatriz Siqueira Rodrigues De Sousa 3022 

426006070 Alexandre De Assis 3022 

426006381 Diógenes De Queiroz Silva 3022 

426006437 Katia Silva Da Fonseca 3022 

426006551 Vanessa Araujo Dos Santos Moura 3022 

426006827 Maicon Marinho Moreira 3022 

426007166 Julia Moura Chaves 3022 

426007853 Paula Aracelle Matos Candido 3022 

426007870 Zeferino Antunes Gomes Junior 3022 

426008083 Lidiana Brito Teles 3022 

426008330 Evelyn De Britto Dutra 3022 

426008389 Maria Stella Fonseca De Oliveira 3022 

426008509 Ketully Tayanne Nascimento Oliveira 3022 

426009042 Luciene Alves Do Nascimento 3022 

426009286 Maurilio Pereira Da Silva 3022 

426009455 Gabriella Paz Machado 3022 

426009698 Emerson Yuri Rodrigues De Carvalho Lucena 3022 

426010116 Alyson Farias 3022 

426010305 Elizangela Ferreira Lima 3022 

426010578 Luciana Da Silva De Aquino 3022 

426010705 Elisangela De Castro Ramos 3022 

426010718 Rachel Gonçalves Sampaio 3022 

426010745 Leonardo Marques Caldas 3022 

426010893 Nathalia Pereira Da Silva 3022 

426010952 Driele Fernandes Martins Dos Anjos Garcia 3022 

426010996 Guilherme De Jesus Silva 3022 

426011137 Cecilia Damascena Nascimento 3022 

426011175 Gina Queiroz Sereno 3022 
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426011253 Victor Gammaro Simões De Souza 3022 

426011581 Leticia Oliveira Lopes 3022 

426011668 Bruna Gonçalves Da Silva Souza 3022 

426011719 Jose De Ribamar Ribeiro Da Silva Sobrinho 3022 

426011839 Alexandre Alves Braga 3022 

426011886 Eugenia Sueli Marques Silva 3022 

426011966 Sarah Porto Machado 3022 

426011997 Robert Keilon Lima 3022 

426012383 Lohaine Cristina Monteiro De Araujo 3022 

426012470 Jafe Pereira Dos Santos 3022 

426013684 Rosilda Gonzaga Da Penha 3022 

426013713 Luan Souza Lopes 3022 

426013726 Mayara Alves De Oliveira 3022 

426013818 Michelle Gomes Franqueiro Da Silva 3022 

426013913 Elisa Zeferino De Souza 3022 

426013986 Luis Guilherme De Souza Marques 3022 

426014073 Ricardo Cavalcante De Lima 3022 

426014123 Luciane Felipe Da Silva 3022 

426014163 Suelem Cristina Da Silva 3022 

426014949 Camilla Antunes Fonseca 3022 

426015092 Salustiana Machado Queros 3022 

426016029 Iego Fonseca Castro Fernandes 3022 

426016204 Hipolito Silva De Aguilar Neto 3022 

426016449 Luciano Camelo Lopes 3022 

426016558 Geórgia Pereira Lopes 3022 

426016860 Nathália Silva Brandão 3022 

426017214 Everton Fernandes Barbosa 3022 

426017258 Aparecida Fátima Silva Marques 3022 

426017290 Paulo Denisson Ferreira Da Silva 3022 

426017575 Lucinete Lima De Rezende 3022 

426018414 Carlene Lopes De Sousa 3022 

426018445 Thiago Dias Paes França 3022 

426019218 Maria Do Socorro Da Silva 3022 

426019811 Jairo Da Silva Martins 3022 

426020151 Marcelo Gomes Da Silva 3022 

426020745 Cleane Carvalho Dos Santos 3022 

426020795 Sandra Gurgel De Jesus 3022 

426021174 Francinilda Sousa Viana 3022 

426021912 Joao Pedro Craveiro Noleto 3022 

426022081 Daniele Carvalho Da Silva 3022 

426022768 Wanderson Ferreira Nunes 3022 

426023127 Fellipe Paulino De Medeiros 3022 

426023381 Mayla Trindade Prazeres 3022 

426023518 Cleidinete De Sales Fernandes 3022 

426023539 Marcos Vinícius Cantarino De Sousa 3022 

426024433 Larissa Gomes Dos Santos Barbosa 3022 

426024948 Elisangela Fatima Porto Dos Santos 3022 

426026058 Taís Albina Silva Botelho 3022 

426026614 Lucas Caique De Oliveira 3022 

426026850 Heglisson Santana Lacerda 3022 
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426026879 Simone Ferreira De Freitas 3022 

426026939 Priscila Neves Da Silva 3022 

426027121 Andrea Costa Pinheiro Reduzino 3022 

426027340 Rhany Victor Bacelar Wagner 3022 

426027683 José Ranclenisson Lopes Moreira 3022 

426027891 Bruno Gomes Fonte Bôa 3022 

426029014 Sâmara Silva Gomes 3022 

426029143 Regiane Ramos Evangelista 3022 

426029289 Carolina Baptista Taveira De Lima 3022 

426029585 Igor Bruno Rocha Figueiredo 3022 

426029780 Antonio Sergio Vieira 3022 

426029961 Giuliane Canabrava De Oliveira Souza Chaves 3022 

426030527 Luis Pedro Sezar Dos Santos Medeiros 3022 

426030707 Andre Araujo Neves 3022 

426030902 Andréa Da Costa Bezerra 3022 

426031812 Valneide Alves Coelho 3022 

426032745 Rafaela De Assis Calsing 3022 

426033501 Pablo Savio Veras 3022 

426033785 Vinícius Cavalcante Moura 3022 

426034075 Karla Graziela Santana Dos Anjos Fonseca 3022 

426034104 Marcos Antonio Santos De Andrade 3022 

426034214 Emanoel Nunes Júnior 3022 

426034617 Luanna Furtado Fanaia Lima 3022 

426034916 Kelly Cristina Mendes Alves 3022 

426035143 Francisco Jônatas Martins Mororó 3022 

426035698 José Sales Do Couto Júnior 3022 

426035917 Paulo Cesar De Lana 3022 

426036388 Rodrigo Ferreira Braga 3022 

426036684 Alice Quintino Coelho 3022 

426037001 Maxmillean Tavares E Oliveira 3022 

426037267 Lucas De Souza Ramos 3022 

426037632 Etiene Regina Monteiro Gomes Da Silva 3022 

426037809 Silmara Cristina De Carvalho Nóbrega 3022 

426038382 Nayla Amador Moraes 3022 

426038433 Carina Medeiros Carvalho 3022 

426039073 Larissa Almeida Araújo 3022 

426039963 Marina Noro Dos Santos 3022 

426040780 Renata Pereira Andrade 3022 

426041841 Keyla Silva Barretto 3022 

426041987 Fagner Pimentel Pereira Gomes 3022 

426042242 Daíse Dourado De Paula 3022 

426042604 Maik Naveca Lima 3022 

426042942 John Lennon Seabra Meira 3022 

426043527 Jorge De Almeida Gil 3022 

426044092 Lorraine Martins Dos Santos 3022 

426044094 Lucas Souza Santana Cavalcante Dias 3022 

426044316 Amon Ribeiro Lopes 3022 

426044603 Valdivino Alves Do Nascimento 3022 

426044798 Isabela Goulart Calixto 3022 

426045020 Adilfar Arcelino Silva Oliveira 3022 
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426045368 Jéssica Nogueira De Azevedo 3022 

426045520 Verônica Neres Amaro 3022 

426045693 Felipe Karl Jaber 3022 

426046149 Daniel Sotero Ribeiro 3022 

426046174 Fernanda Rosa Araujo 3022 

426046889 Iran Soares Silva 3022 

426046951 Ivo Santos De Lima Alves 3022 

426047048 Conceicao De Maria Pereira Lima 3022 

426047766 Túlio Vicente Santana Barros 3022 

426048012 Juliana Graça Barreto 3022 

426048851 Thiago Fillipe Guedes Dos Santos 3022 

426049133 Lidiane Da Costa Silva 3022 

426049472 Narayana Benicia Da Silva 3022 

426049717 Shaynna Kimberly Furtuna Cabral 3022 

426050086 Vanessa Da Silva Borges 3022 

426050237 Priscila De Sá Gomes Paes Landim 3022 

426050541 Jéssica Ferreira Da Silva 3022 

426051949 Patrícia Sales Guimarães 3022 

426052358 Cleidinaldo Dias Oliveira 3022 

426052579 Felipe Luiz Azevedo Chaves 3022 

426052715 Tatiana Souza Silva 3022 

426053171 Matheus Frederico Rosa Rocha 3022 

426053565 Maycon Franklin De Paula Lima 3022 

426054575 Deivid Moreira Da Silva Oliveira 3022 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS 
 
 
 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) visão pessimista da realidade.” não pode ser considerada correta, pois, pessimista denota 
“derrotista”, aquele que possui uma tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável; 
disposição de quem sempre espera pelo pior. Não é o caso da cronista, ela revela sim, uma visão concreta da 
realidade, aquilo que qualquer um pode constatar. A alternativa “C) reflexão individualista.” não pode ser 
considerada correta, pois, uma reflexão individualista denota um caráter egocêntrico, o que não ocorre no 
texto em análise, ao contrário, a cronista fala de uma questão social, e não individual. A alternativa 
“B) observação irônica.” não pode ser considerada correta, pois, ironia é uma figura de linguagem em que se 
dissimula o pensamento com a expectativa de que o destinatário os compreenda, ditos embora por meio de 
expressões que denotam o contrário. A ironia corresponde a um ato de fala necessariamente polifônico: uma 
voz manifesta é secundada por outra voz, ‘em off’ mas dominante, que desacredita e desautoriza a primeira. 
Assim, o conteúdo manifesto, desacreditado pelo ato irônico, dá lugar a um segundo conteúdo, implícito, que 
equivale ao contrário do primeiro.  
Fonte:  
Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 
Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss. Publifolha, 3ª edição. 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  
O próprio texto.  
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) tem uma decepção.” não pode ser considerada correta, pois, a palavra “decepção” denota 
sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado, que representa 
um mal; desilusão, desapontamento, pessoa que faz algo de forma ruim ou imperfeita ou tem 
comportamento reprovável. Não é o que ocorre no trecho em análise, em “Eu, na rua, com pressa, e o menino 
segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha. Certa de que ele 
estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora.” não há tristeza, por parte da autora, ao perceber 
que o menino queria apenas saber a hora, já que não seria uma alegria para ela o fato de que ele estivesse 
mendigando, pedindo dinheiro. A alternativa “C) reage negativamente.” não pode ser considerada correta, 
pois, de acordo com o enunciado da questão 
“O 1º§ do texto evidencia a descoberta do que realmente o menino havia dito ao segurar o 
braço da autora. É possível inferir que, diante de tal descoberta, a autora”, o objeto de resposta refere-se à 
reação da autora diante, ou, após “tal descoberta”. A expressão “Fui logo dizendo que não tinha.” Ocorre 
anteriormente à descoberta do que realmente o menino havia dito. A alternativa 
“E) confirma sua hipótese anterior.” não pode ser considerada correta, pois, a hipótese anterior é de que o 
menino estava pedindo dinheiro, o que não é confirmado pelo trecho “Não estava. Queria saber a hora.” 
Fonte:  

• O próprio texto. 

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A coesão textual é estabelecida por certas “classes de palavras” cujo estudo permite identificar tais relações, 
como é o caso, por exemplo, dos pronomes relativos. Chama-se pronome relativo a classe de palavras 
gramaticais que reúne as características anafóricas do pronome pessoal e a função conectiva da conjunção 
subordinativa. O pronome relativo empregado em todas as variedades da língua é “que”; as formas “cujo” e 
“o qual” – e respectivas variações – pertencem às variedades formais da língua. Portanto, não há inadequação 
quanto ao conteúdo programático, já que “classes de palavras” é um dos itens do conteúdo previsto no edital. 
A alternativa - A) “É assim que a gente divide.” (2º§) – gente - não pode ser considerada correta, pois, de 
acordo com o enunciado da questão “Atentando  para  os  elementos  de  coesão  textual,  identifique  a  
relação  corretamente  indicada  entre  o  termo destacado e seu referente.” era necessário que a palavra 
identificada (“gente”) fosse o referente do termo destacado “que”, o que não ocorre nesta opção.  
Fonte:  
Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 
SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) a situação apresentada é, de fato, natural.” não pode ser considerada correta, pois, de 
acordo com o enunciado da questão - Em  “Ouvindo  essas  expressões tem-se a  impressão de que as  
coisas se passam muito naturalmente, [...]” (3º§),  
considerando o contexto, pode-se depreender, a partir da expressão destacada, que - é necessária que a 
análise feita seja sobre a expressão em destaque “tem-se a impressão”, o termo impressão , neste contexto, 
denota: pensamento ou sentimento acerca de algo, que configura um ponto de vista, uma opinião, um 
comentário. Portanto, na verdade ou efetivamente, apenas se tem a impressão, apenas há uma aparência de 
que as coisas se passam naturalmente.  
Fonte:  
O próprio texto. 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Muitas vezes, graças ao significado dos lexemas envolvidos na adição, o grupo das orações coordenadas 
permite-nos extrair um conteúdo suplementar e “causa”, “consequência”, “oposição”, etc. Estes sentidos 
contextuais, importantes na mensagem global, não modificam a relação aditiva das unidades envolvidas: rico 
e desonesto, as palavras se unem por uma relação gramatical de adição, embora a oposição semântica 
existente entre rico e desonesto apresente um sentido suplementar, como se estivesse enunciado rico mas 
desonesto. O mesmo ocorre em: 
“Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não era um Menino De Rua.” (2º§) Apesar de a relação 
produzida por “mas” em um contexto em que se segue o termo “também”, indicar adição, o enunciado 
requeria a “relação de sentido”: “Quanto às relações de sentido [...]”, possibilitando uma análise semântica do 
trecho em questão. Há uma ressalva, oposição, entre Menino De Família e Menino De Rua. A alternativa 
“D) alternativa e oposição” não pode ser considerada correta, pois, o primeiro termo destacado “talvez” é um 
advérbio que expressa circunstância de dúvida: Talvez melhore o tempo.  
Fonte:  
Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ªedição. Nova Fronteira: 2009. 
 
 



 

8 

 

 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme instruções do fabricante da ferramenta (MICROSOFT), o procedimento para incluir a imagem no 

documento do Word 2007, é clicar no local do texto onde será inserida a imagem e na guia Inserir, no grupo 

Ilustrações, clicar em imagem, localizar a imagem no computador e clicar duas vezes na imagem a ser inserida. 

Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente. 

Fonte:  

http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/inserir-uma-imagem-ou-um-clip-art-HA010097036.aspx#BM3 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para alterar o plano de fundo da área de trabalho de um computador com o Sistema Operacional Windows 7, 
o usuário deve clicar no botão Iniciar e clicar em Painel de Controle, na caixa de pesquisa digitar plano de 
fundo da área de trabalho, clicar em Alterar plano de fundo da área de trabalho e selecionar a imagem a ser 
utilizada como plano de fundo da área de trabalho. 
Embora na questão não seja especificada a versão do Windows 7, considera-se que este recurso seja aplicado 
nas versões mais utilizados do Sistema Operacional, considerando que a verão Starter é uma versão limitada 
recomendada à pessoas que estão iniciando com a utilização de computadores tendo pouca usabilidade em 
ambientes corporativos, motivo pelo qual inúmeras operações são inviabilizadas nesta versão. 
Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente. 
Fonte:  
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/change-desktop-background-wallpaper#1TC=windows-7 
 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está em conformidade com o edital do referido concurso embasada no item “Editor de textos 

Microsoft WORD: manipulação de arquivos (abrir, salvar, visualizar impressão, etc); digitação de textos; 

formatação de textos (fonte, parágrafos, bordas, marcadores, números de páginas, notas de rodapé, quebras 

de página, colunas, figuras, etc.); comandos de edição (localizar, substituir, etc.); ferramentas de ortografia, 

gramática e autocorreção." 

A afirmativa "Para acessar a caixa de diálogo de substituição de texto, deve-se clicar na guia Página Inicial, no 

grupo Edição clicar em Substituir." está correta segundo as especificações do fabricante da ferramenta 

(MICROSOFT). O motivo de existirem formas alternativas de realizar o mesmo procedimento não invalida a 

alternativa que atende a necessidade proposta pelo item que é acessar a caixa de diálogo de substituição de 

texto. 

A nomenclatura "Página Inicial" é adota pelo fabricante do produto (MICROSOFT) em seu guia de referência 

oficial disponibilizado em meio eletrônico. 

A afirmativa "Os arquivos criados nesta ferramenta recebem por padrão a extensão “docx”" está correta, pois, 

segundo definição do fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) a extensão de um arquivo é um 

conjunto de caracteres que ajuda o Windows a entender qual tipo de informação está em um arquivo e qual 

programa deve abri-lo. Ela é chamada de extensão porque aparece no final do nome do arquivo, após um 

ponto. Logo "docx" é a extensão dos arquivos produzidos pela Word 2007. 

Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente. 
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Fonte: 

http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/localizar-e-substituir-texto-ou-outros-itens-
HA001230392.aspx#BM2 
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/localizar-e-substituir-texto-ou-outros-itens-
HA001230392.aspx#BM2 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item I é falso, pois, ao inserir a função =SE(C1>E1;D2;E2) o resultado será 13, conforme se observa no 

detalhamento abaixo: 

=SE(5>10;RIO;13), o teste lógico é falso e retorna o segundo argumento da função. 

O item II é falso, pois, ao inserir a função =CONCATENAR(A2;" - ";D2) o resultado será “MINAS – RIO”, 

conforme se observa no detalhamento abaixo: 

=CONCATENAR (MINAS;" - ";RIO), apresenta como resultado "MINAS - RIO". 

Com base nos recursos apresentados julgo o recurso improcedente. 

Fonte:  

Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere a um exercício de regra de três composta e tanto o enunciado quanto a resposta do 
gabarito se encontram de acordo com o proposto no conteúdo programático. 

Pesquisador área dias 

2 20 9 

3 40 x 

• Aumentando a área� aumenta-se os dias� diretamente proporcional; 

• Aumentando o número de pesquisadores� diminuem-se os dias� inversamente proporcional. 

 
9/x=20/40.3/2� 9/x= 30/80� 60x= 720� x = 12 dias, letra b, conforme o gabarito. 
Fonte:  
Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No criadouro a razão de pombas fêmeas e macho é de 1 para 4, ou seja, ¼ são fêmeas� ¼ de 320 são fêmeas, 
independente da cor. Assim, ¼ de 320 = 80 pombas fêmeas. O enunciado é claro em relatar que, das pombas 
fêmeas, apenas ¼ são brancas, logo, ¼ de 80 são pombas fêmeas e brancas� ¼ de 80 = 20 pombas. Letra a, 
gabarito correto. 
Fonte:  
Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão está de acordo com o conteúdo programático e gabarito correto, a única resposta 
correta é a letra d. Pois, a intersecção entre os conjuntos (A – C) e (B – C) é vazia. 
Fonte:  
Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 
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Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

HORAS 0 1 2 3 4 5 6 

ÁREA 2 4 8 16 32 64 128 

 
O enunciado é claro ao afirmar que, no início do experimento, a colônia de bactérias ocupava uma área de 
2cm², dessa forma, na primeira hora após o início do experimento a mesma ocupará uma área de 4cm² e 
assim sucessivamente, conforme o quadro acima, logo a resposta correta é 128cm² após a sexta hora de 
experimento, letra D. Dessa forma nota-se que não há erro na questão ou no gabarito da mesma. 
Fonte:  
Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos ângulos internos de um triangulo é igual a 180°, dessa forma, como os valores marcados dentro do 
triangulo representam os ângulos do mesmo basta soma-los e igualar a soma a 180°� x + 3x + x/2 = 180� 2x 
+ 6x+ x = 360� 9x = 360� x = 40°, letra B, conforme esta marcado no gabarito, portanto, a questão e o 
gabarito estão corretos. 
Fonte:  
Matemática-vol.único-5 edição. Degenszajn., Iezzi., et all 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a lei 8080, artigo 4º, § 2º e com a Constituição Federal no artigo 199, a iniciativa privada 
poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar e não sempre que manifestar 
interesse. A assinatura de contrato de direito público ou convênio deverá seguir as diretrizes do Sistema Único 
de Saúde.  A segunda afirmativa é falsa. 
De acordo com o artigo 4º da Lei 8080/90: “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).” A primeira afirmativa da questão é 
verdadeira.  
A Constituição de1988 foi um marco na história da saúde pública brasileira, ao definir a saúde como "direito 
de todos e dever do Estado". A implantação do SUS foi realizada de forma gradual: primeiro veio o SUDS; 
depois, a incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde (Decreto nº 99.060, de 7 de março de 1990); e por 
fim a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990) fundou o SUS. 
A descentralização é um dos princípios do SUS, e os demais princípios e as doutrinas devem ser seguidos por 
todos dos estados da federação e não cada estado adotar seus princípios e diretrizes que é o que diz a 3ª 
afirmativa. Afirmativa F. 
Fonte: 
BRASIL. Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Disponível em < www.planalto.gov.br> acesso em 05/03/2014. 
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. www.planalto.gov.br> acesso em 
05/03/2014. 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os eventos adversos que devem ser notificados no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária 
são entendidos como qualquer efeito não desejado, em humanos, decorrentes do uso de produtos sob 
vigilância sanitária. As queixas técnicas são entendidas como qualquer notificação de suspeita de 
alteração/irregularidade de um produto/empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, e que poderá ou 
não causar dano à saúde individual e coletiva, relacionados com os produtos sob vigilância sanitária. O 
gabarito está correto, letra E, medicamentos de uso exclusivo veterinário não está sob a responsabilidade da 
vigilância sanitária.  
Fonte:  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária– ANVISA.   Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância 
Sanitária. Disponível em : www.portal.anvisa.gov.br Acesso em 06/06/14 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O território, os problemas e as práticas sanitárias são elementos a serem trabalhados no processo de 
construção dos distritos sanitários.   
O território de um distrito sanitário compreende uma área geográfica que comporta uma população com 
características epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e recursos de saúde para atendê-la.  
Os problemas, que se referem ao enunciado da questão, são aqueles referentes a organização e 
funcionamento do conjunto de recursos de saúde e aqueles referentes às necessidades e demandas de saúde-
doença dos indivíduos.  
As práticas sanitárias são aquelas com caráter e finalidade de promoção de saúde, de prevenção de doença, 
de diagnóstico, de tratamento e de reabilitação.    
O processo de trabalho é um elemento que deve construído de acordo com os problemas a serem 
enfrentados no distrito. 
A situação socioeconômica isolada não é um elemento que deve ser trabalhado no processo de construção de 
um distrito sanitário. É sim uma situação, faz parte da realidade de um distrito e deve ser considerada no 
levantamento dos problemas, na definição do território, na definição das práticas sanitárias e do processo de 
trabalho. 
Fonte: 
ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio et al. Distritos Sanitários: concepção e organização. Vol I. Editora Fundação 

Petrópolis Ltda. São Paulo, 1998. 62p. 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o artigo 16 da lei 8080: 
“Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:  
 
XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 
XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde”. 
 
De acordo com o artigo 17 da lei 8080: 
“Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS); 
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XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde;” 
As normas são para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde, aos municípios compete normatizar 
complementarmente   as ações e serviços públicos de saúde à nível municipal. 
 
De acordo com o artigo 18 da lei 8080: 
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
 
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;” 
 
O assunto que aborda a questão está dentro do conteúdo programático do edital: as portarias e leis do SUS.  
Fonte: 
BRASIL. Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Disponível em < www.planalto.gov.br> acesso em 05/03/2014. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assunto endemias e epidemias constam no conteúdo programático do edital.  
A varíola ainda é o único e solitário exemplo de doença erradicada em escala mundial desde 1973.  
A coqueluche e a febre tifoide são doenças transmissíveis com tendência declinante, ou seja, com ocorrências 
reduzidas significativamente.  
A varicela, conhecida popularmente por catapora, é uma doença benigna, mas altamente contagiosa que 
ocorre mais frequentemente no final do inverno e início da primavera e não é uma doença erradicada. 
A doença de Lyme é uma zoonose transmitida por carrapatos causada por uma espiroqueta grupo das 
bactérias, em forma de longos filamentos, frequentemente espiralados que não foi erradicada. No Brasil, os 
estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Amazonas têm relatos de casos isolados. 
Fonte: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. Brasília, Ministério da Saúde, 2004. 332p. 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão anulada 
A questão solicita ao candidato identificar a alternativa que contenha em seu corpo alguns dos biomas que 
compõem o território brasileiro. Desta forma, não há alternativa correta, pois segundo o Decreto Federal 
5092/2004, todas as alternativas possuem em seu corpo de respostas algum bioma brasileiro. As razões 
recusais apontam que a palavra “Pampas” não encontra-se dentre as regiões citadas no referido decreto, 
sendo constatado que a mesma deverá ser substituída por campos sulinos. A partir do que foi apresentado, a 
anulação da questão deverá ser executada, pois não apresenta um alternativa correta a ser assinalada, além 
de não estar de acordo com o gabarito por apresentar termos que não se aplicam ao solicitado. 
Fonte:  
Brasil, Decreto Federal n° 5.092 de 21 de Maio de 2004 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Saúde Ambiental tem como objetivo detectar e prevenir alterações ambientais pela criação e 
implementação de medidas de controle da disseminação de vetores e manutenção da qualidade ambiental, 
evitando a alteração de fatores no meio ambiente que venham a influenciar na saúde humana, tornando a 
alternativa “D” como escolha, pois apresenta a necessidade de evitar a ação humana na degradação natural 
do meio ambiente, não estando de acordo com o conceito de Saúde Ambiental. Deve-se levar em conta a 
divergência entre Educação em Saúde Ambiental e Saúde Ambiental, onde uma atua no campo de orientação 
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e educação populacional sobre a aplicabilidade de medidas de controle e prevenção da doença e outra no 
mecanismo citado anteriormente. Desta forma, mantém-se o gabarito da questão. 
Fonte:  
Machado, C.J.S. e Ramos, R.R. Ciência, saúde coletiva, meio ambiente e sociedade, artigo de Carlos José Saldanha 
Machado e Rafaela Rodrigues Ramos. Jornal da Ciência. n.13 (2010). Acesso em 11 de março de 2014. 
Brasil, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Educação em Saúde Ambiental. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O objetivo da questão direciona-se na detecção de conhecimentos a respeito das doenças e meios de 
transmissão das mesmas, fazendo uma análise de correspondência entre colunas e colocando as alternativas 
em ordem de apresentação no preenchimento dos espaços entre parênteses com as letras correspondentes. A 
sequência da alternativa “E” apresenta a ordem correta. A Hanseníase possui como principal fonte de 
transmissão o contato entre uma pessoa sadia, com secreções de vias aéreas de uma pessoa infectada. Desta 
forma, a alternativa apresenta-se correta e mantém-se a questão. 
Fonte:  
Magalhaes, J.L. Estratégia governamental para internalização de fármacos & medicamentos em doenças 
negligenciadas. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação em Tecnologia de Processos Químicos e 
Bioquímicos. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2010. 
Estado do Paraná. Secretaria de Saúde. Hanseníase. Disponível em: 
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2799  
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão anulada 
A referida questão solicitava conhecimento quanto à classificação epidemiológica. As alternativas “D” e “B” 
apresentam informações incorretas e atendem ao seu enunciado, desta forma, a questão deve ser anulada. 
Fonte:  
Estado de São Paulo. Centro de Vigilância Epidemiológica. Vigilância Epidemiológica e Controle da 
Esquistossomose – Normas e Instruções. (2007) p-18. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta a ser assinalada é a “D”, sendo as outras incorretas devido a inexistência de vacina com 
utilização efetiva aplicada para a população em geral; somente a fêmea apresentar característica de 
disseminação por ser a única a possuir característica alimentar relacionada à ingestão de sangue; a 
transmissão ocorrer via picada do mosquito, na questão apresenta como sendo a deposição de fezes pelo 
parasita; os sinais clínicos apesar de serem algumas vezes súbitos, não se apresentam imediatamente após a 
picada do mosquito, bem como, as formas hemorrágicas acometem principalmente pele e mucosas, não 
somente o trato gastrointestinal. Os sorotipos de dengue existente no Brasil são DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 
DENV-4.  Desta forma, mantém-se o gabarito da questão. 
Fonte:  
São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde. Guia Básico de Dengue. 2002. 
Brasil. Instituto Oswaldo Cruz. Dengue Vírus e Vetor. 
http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/sobreovirus.html 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão anulada 
A referida questão solicita que seja assinalada a alternativa que não contenha uma tipologia de estudo 
epidemiológico. As medidas de impacto são subcategorias utilizadas para saber quanto de uma doença é 
ocasionada por um determinado fator de risco e quanto da mesma seria prevenível se o fator de risco fosse 
eliminado. Enquanto que, as medidas de população, não estão inseridas nos estudos epidemiológicos, mas 
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utilizadas como ferramentas dentro de alguns estudos, para associação com suas variáveis. Desta forma, deve 
ser aplicada a anulação da referida questão. 
Fonte:  
Menezes, A. M. B. Noções básicas de Epidemiologia. Revinter, Rio de Janeiro, p. 01-23, 2001. 
Bonita, R; Beaglehole,R; Kjellström, R; Epidemiologia básica. 2.ed. - São Paulo, Santos. 2010. 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão trata de ações da Vigilância Epidemiológica e suas ações na detecção precoce e tratamento 
da esquistossomose. Analisando as prerrogativas do Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Distrito 
Federal, as ações visam: Evitar ou reduzir a ocorrência de formas graves e óbitos, 
reduzir a prevalência da infecção, e indicar medidas para reduzir o risco de expansão da doença. Desta forma, 
todas as opções da questão estão corretas, portanto ratifica-se o gabarito.  
Fonte:  
Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose. 2 Edição revisada. 2008. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão solicitava a identificação da alternativa incorreta quanto à classificação epidemiológica de 
casos. Dentre as alternativas, a letra “E” 
Autóctone de município indeterminado: caso autóctone do Distrito Federal, sem definição do município/LPI.  
O Distrito Federal, apesar de não possuir municípios, apresenta diversas regiões administrativas (RA) que o 
compõe, estas RA estão sendo informadas com a sigla LPI (Locais Prováveis de Infecção), pois a questão trazia 
consigo nomenclaturas adotadas pelo Ministério da Saúde. 
Desta forma, mantém-se o gabarito da questão por não influenciar na escolha da opção. 
Fonte:  
Estado de São Paulo. Centro de Vigilância Epidemiológica. Vigilância Epidemiológica e Controle da 
Esquistossomose – Normas e Instruções. (2007) p-18. 
Brasil. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6 edição. 2005. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão solicitava a indicação do nome do gênero do caramujo que participa do ciclo de 
transmissão da esquistossomose. O nome científico do mesmo faz parte das solicitações sobre o 
conhecimentos das principais doenças e por ser, o caramujo, um hospedeiro intermediário da do agente 
etiológico, o mesmo está incluído na questão, sendo a alternativa correta a letra “E”. Desta forma, mantém-se 
o gabarito da questão.  
Fonte:  
Estado de São Paulo. Centro de Vigilância Epidemiológica. Vigilância Epidemiológica e Controle da 
Esquistossomose – Normas e Instruções. (2007) p-18. 
Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saude. Departamento de Atenção Básica. VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose. 2 Edição revisada. 2008. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão solicitava que fosse assinalada a alternativa que se enquadra nos conceitos apresentados 
no enunciado. Estes conceitos estão relacionados à Saúde Coletiva, onde os mesmo são aplicados. Este trecho 
traz consigo definições a cerca de conceitos, sendo utilizados por vários autores com suas interpretações 
seguintes, denotando o mesmo objetivo. Desta forma, mantém-se a questão e o gabarito.   
Fonte:  
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Ribeiro, E.A.W. Eficiência, efetividade e eficácia do planejamento dos gastos em saúde. Hygeia, (2006) 2 p. 27-
46. 
Marinho & Façanha (2001). Programas sociais - efetividade, eficiência e eficácia como dimensões operacionais 
da avaliação. IPEA. 2001. 
 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicitava que fosse assinalada a alternativa que trazia a resposta correta das medidas 
implementadas pela Secretaria da Saúde do Distrito Federal para o controle e prevenção da coqueluche. A 
questão apresentava um levantamento de casos ao longo do tempo que demonstrava uma queda no número 
de casos. O conhecimento de medidas de controle e prevenção de doenças estão inclusos dos conhecimentos 
das noções básicas de doenças. De acordo com as prerrogativas da Secretaria, as medidas são as apresentadas 
na alternativa “C”.  Desta forma, ratifica-se a questão e o gabarito.     
Fonte:  
Distrito Federal. Secretaria de Estado de Saúde. Relatório Epidemiológico sobre coqueluche - 2012. n.1 (1) 
2013. 
Distrito Federal. Secretaria de Estado da Saúde. Nota informativa n. 8 de 2014. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão solicitou que fosse assinalada a alternativa que apresentasse a medida de prevenção de 
acidentes com animais peçonhentos em áreas externas. As alternativas da questão são apresentadas no 
boletim informativo da vigilância ambiental em saúde e de acordo com a mesma, a alternativa “B” apresenta-
se correta. Desta forma, ratifica-se a questão e o gabarito. 
Fonte:  
Distrito Federal. Secretaria de Estado de Saúde. Boletim Informativo Vigilância Ambiental em Saúde – Animais 
peçonhentos. n.1 (1) 2014. 
 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão anulada 
A questão solicitava que fosse assinalada a alternativa incorreta de controle de transmissão da doença de 
Chagas, visto que todas as alternativas apresentavam estas medidas, a questão deverá ser anulada.     
Fonte:  
Brasil. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. Doença de Chagas. 
 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão anulada 
A referida questão solicitava que fosse assinalada a alternativa que apresentasse doenças de notificação 
compulsória, exceto. 
Este enunciado trazia ao candidato uma interpretação de que algumas das questões não apresentariam 
quaisquer doenças dentre as lista de notificação compulsória da portaria 104/2005. Assim o enunciado 
demonstrou ambiguidade de informações e indução ao erro por parte do candidato. Desta forma, a questão 
deverá ser anulada. 
Fonte: Brasil, Ministério da Saúde. Portaria n° 104 de 25 de janeiro de 2001. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A classificação da origem dos tipos de lixo foi solicitada na referida questão. O candidato deveria associar as 
colunas de acordo com a origem do lixo e sua classificação final. Os resíduos de serviços de transporte (portos, 
aeroportos e terminais rodoviários) - embora similar ao lixo domiciliar, é fundamental para o controle de 
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endemias. Algumas vezes esses resíduos podem conter materiais perigosos, decorrentes de cargas 
apreendidas, abandonadas ou danificadas.  Enquanto que os resíduos sólidos da construção civil - gerado na 
construção e reforma em obras particulares, públicas, industriais e comerciais. É composto por restos de 
demolições e sobras de material de construção. Desta forma, existem dois distintos tipos de resíduos com 
classificações distintas. Assim sendo, mantém-se a questão e o gabarito. 
Fonte: Estado de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Caderno de educação ambiental – Guia pedagógico 
do lixo. 6 Ed. São Paulo: SMA/CEA 2011. 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão solicitava que fosse assinalada a alternativa incorreta das medidas de controle da Hantavirose. A 
alternativa “B” trazia a informação 

Em locais onde haja coleta de lixo rotineira, os lixos orgânico e inorgânico devem ser acondicionados 
em sacos plásticos pretos com e mantidos sobre suporte na altura do solo. 

Esta alternativa está incorreta e deve ser assinalada, pois segundo as normas de controle da Hantavirose, os 
sacos de lixo devem ser armazenados em latões e mantidos a 1,5m acima do nível do solo. 
Desta forma, a alternativa esta incorreta e o gabarito deve ser mantido. 
Fonte: CRMV/RS, CRMV/SC e CRMV/PR. Manual de Zoonoses. v.II 1 Ed. 2011. 
 
Questão: 42 
Recurso Procedente. Questão anulada 
A questão não apresentou alternativa correta em decorrência de erro na nomenclatura científica do agente 
etiológico. A questão trouxe Leishmaniose, que se refere à doença, ao invés de Leishmania que está 
relacionada ao agente etiológico. Desta forma, a questão deverá ser anulada.  
Fonte:  
Distrito Federal. Secretaria de Estado de Saúde. Informativo epidemiológico das leishmanioses no Distrito 
Federal. n.1 (5) 2013. 
 
Questão: 43 
Recurso Procedente. Questão anulada 
A questão apresentou duas alternativas corretas, sendo que Calazar e Barriga D’água são nomes populares 
para a Leishmaniose. Assim sendo, a questão deverá ser anulada.  
Fonte:  
CRMV/RS, CRMV/SC e CRMV/PR. Manual de Zoonoses. v.II 1 Ed. 2011. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A referida questão solicitava que fosse assinalada a alternativa que não apresentasse fatores de risco NÃO 
biológicos. De acordo com a Fundação nacional de Saúde, os vetores, hospedeiros e reservatórios fazem parte 
de fatores de risco biológicos. Desta forma, mantém-se a questão e seu respectivo gabarito.      
Fonte:  
Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Vigilância ambiental em saúde/Fundação Nacional de Saúde. – Brasília: 
FUNASA, 2002. 
 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra E 
A questão solicitava que o candidato assinalasse alternativa que trazia medidas de controle incorreto da 
população de pombos. O controle destes animais faz parte das medidas de regulação e prevenção de pragas 
urbanas e transmissão de doenças. O gabarito trazia a alternativa “D” como correta, porém a alternativa certa 
é a alternativa “E. O manejo do ambiente e no afugentamento, não reduzem a população de pombos, mas 
apenas os obrigam a buscar alimento, abrigo e locais para reprodução em outros lugares. Assim, eles apenas 
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transferem o problema para outras áreas. Porém, um método que tem-se mostrado efetivo no controle 
populacional de pombos-domésticos, já amplamente empregado com sucesso em vários países da Europa, 
consiste na construção de pombais nas áreas onde há muita infestação por pombos com a sistemática 
substituição dos ovos postos pelas aves por ovos artificiais ou pelos mesmos ovos cozidos. Dessa forma, os 
pombos são mantidos afastados de prédios, monumentos ou outras estruturas, e sua população é mantida 
sob controle (Bencke, 2007) . A legislação proíbe a utilização de medidas letais nos animais, assim sendo que o 
executa estaria cometendo crime ambiental. Desta forma, a alteração do gabarito deve ser feita, substituindo 
a letra “D” pela letra “E”. 
Fonte:  
Brasil, Lei n. 9605 de 12 de Fevereiro de 1998. 
Bencke, G.A. POMBOS-DOMÉSTICOS, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL, 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, Museu 
de Ciências Naturais/FZB-RS e 1ª CRE/SE. 
 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra D 
A questão solicitava que o candidato assinalasse os princípios do Promoção da Saúde. De acordo com a 
Constituição Federal de 1988 Secção II – Da Saúde e a Lei 8.080/1990 a promoção da saúde tem como 
princípios, dentre outros a: Universalidade, Integralidade, Preservação da Autonomia, Equidade e 
Descentralização.  A referida questão apresentava como gabarito a alternativa “A”, estando em desacordo 
com a classificação dos referidos princípio, porém a alternativa “D” traz corretamente os mesmo parâmetros 
apresentados. Desta forma, deve ser alterado o gabarito da questão para a alternativa “D”.  
Fonte:  
Brasil, Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão pede para considerar a Carta de Ottawa na definição da promoção da saúde. Este é 
um documento com as intenções da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada 
em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, que contribuiu para se atingir Saúde para Todos no Ano 2000 e 
nos anos subsequentes.  
De acordo com a Carta de Ottawa, a promoção da saúde é um processo de capacitação da comunidade para 
atuar na melhoria de sua qualidade vida e saúde, e não um processo desenvolvido pelos serviços de saúde e 
não aborda, nesse caso, a capacitação dos profissionais de saúde. Esse processo visa capacitar todas as 
pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde. Isto inclui uma base sólida: ambientes favoráveis, 
acesso à informação, a experiências e habilidades na vida, bem como oportunidades que permitam fazer 
escolhas por uma vida mais sadia. As pessoas não podem realizar completamente seu potencial de saúde se 
não forem capazes de controlar os fatores determinantes de sua saúde, o que se aplica igualmente para 
homens mulheres. 
Fonte 
CARTA DE OTTAWA. Primeira Conferência Internacional  Sobre Promoção Da Saúde. Ottawa, novembro de 
1986. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf. Acesso em 06/06/14.  
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 48 argui sobre a Lei 8.142/90, dispõe sobre 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. 
 O art. 1º desta lei estabelece que o SUS conte com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, 
ambas as instâncias com participação dos usuários, reforçando que a Lei em questão garante a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. 



 

18 

 

A regulamentação do Serviço Único de Saúde (sus ) se deu através da  Lei 8080/90. 
Resposta correta: E 
 
 
 
Fonte: 
BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre 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. Disponível em < www.planalto.gov.br> acesso em 06/06/2014. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa E diz que “As instâncias colegiadas do SUS deverão ser  compostas por representantes do 
governo federal”. De acordo com o artigo 1º da lei 8.142/90, as estâncias colegiadas do SUS são compostas 
pela Conferência de Saúde e pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde deve ser composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Como a palavra 
“também” não faz parte da assertiva entende-se que somente o governo federal compõe as estâncias 
colegiadas do SUS. Não há erro de divulgação do gabarito e não há falta de uma resposta correta.  
Fonte: 
BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre 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. Disponível em < www.planalto.gov.br> acesso em 06/06/2014. 
 
Questão: 50 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para E. 
A referida questão trata de agentes de risco biológico e suas relações com os vetores, devendo o candidato, 
assinalar a alternativa que trouxesse corretamente os mesmos. A opção I-Cobras se enquadra em fatores de 
risco biológico, no grupo de animais peçonhentos. Desta forma, por serem animais peçonhentos, estão 
descaracterizados como vetores de doenças de risco biológico. Assim sendo, o gabarito deve ser alterado da 
alternativa A para alternativa E. 
 
Fonte: Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Vigilância ambiental em saúde/Fundação Nacional de Saúde. – 
Brasília: FUNASA, 2002. 
 
http://www.saude.sc.gov.br/saudetrabalhador/conferencia_estadual/textos_apoio/Vigilancia_am 
biental(CEST).pdf 
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Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 
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