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PROCESSO SELETIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE/MG 

 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE PROCESSO 

SELETIVO Nº 001 DE 2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE - ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

597000184 Silvana Alexandre Dias Agente Comunitário de Saúde - ESF 

597000057 Carlos Leonardo Cabral Giffoni Médico - ESF 

 

 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de 

mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. 

Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente concurso quando da utilização dos 

mesmos conteúdos programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
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Cargo: Agente Comunitário de Saúde - ESF 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Tratamento é gratuito e fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são os Antibióticos. A causa da 
Hanseníase é a bactéria Mycobacterium leprae. As bactérias são combatidas apenas com antibióticos, outros 
medicamentos fornecidos pelo SUS, são apenas para aliviar ou combater os sintomas. 
Fonte: http://www.sbd.org.br/doencas/hanseniase/ 
 
 
 

Cargo: Enfermeiro - ESF 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Embora a questão esteja baseada, entre outras fontes, no Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 
2015, p.363), que registra a criação da Comunidade Econômica Europeia em 1951, assim como na fonte 
apresentada no recurso, no endereço oficial da União Europeia há a afirmativa de que em 1957, o Tratado de 
Roma institui a Comunidade Económica Europeia (CEE) ou “Mercado Comum”. 
Fonte: Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, p.363. 
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm 
 
 

Cargo: Médico - ESF 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão apresenta um equívoco, contendo duas alternativas corretas. Ao afirmar na alternativa A que a 
artrite reumatoide afeta mais homens que mulheres, quando na verdade afeta mais mulheres que homens; e 
na alternativa D, quando afirma possuir caráter assimétrico quando na verdade sua caracterização se dá por 
lesões simétricas.        
Fonte: Consenso de 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o tratamento da artrite reumatoide, 
disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbr/v52n2/v52n2a02.pdf 
Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas artrite reumatoide, ministério da saúde, portaria nº710, de 27 de 
junho de 2013, disponível em 
http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/PROTOCOLO_CLINICO_AR2013.pdf 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
Embora a questão esteja baseada, entre outras fontes, no Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 
2015, p.363), que registra a criação da Comunidade Econômica Europeia em 1951, assim como na fonte 
apresentada no recurso, no endereço oficial da União Europeia há a afirmativa de que em 1957, o Tratado de 
Roma institui a Comunidade Económica Europeia (CEE) ou “Mercado Comum”. 
Fonte: Almanaque Abril 2015. São Paulo: Editora Abril, 2015, p.363. 
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm 
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II 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

07 de agosto de 2015 

 

 

 

IDECAN 


