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                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao preenchimento de vagas do 
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Timóteo e formação de cadastro reserva, que insurgem contra a 
publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01 DE 2019. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 
 

Inscrição Nome Cargo 

115000188 Andiara Priscila Lopes Barros Agente Comunitário de Saúde 

115000653 Márcia Cristina Lopes Vasconcelos Agente Comunitário de Saúde 

115000914 Amarildo Pereira Silva Agente Comunitário de Saúde 

115001167 Bethania Brandao Contarini Educador Social 

 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando o 2º§ do texto: “Lembrou-me isso ao escutar outra moça, também vaidosa e bonita, que discorria 
perante várias pessoas a respeito de uma deformação congênita que ela, moça, tem no coração. Falava daquilo com 
mal disfarçado orgulho, como se ter coração defeituoso fosse uma distinção aristocrática que se ganha de nascença e 
não está ao alcance de qualquer um”, é possível afirmar categoricamente que a expressão “daquilo” se refere à 
“deformação congênita”. De acordo com o sentido textual e, ainda, com a conjuntura de ideias evidenciadas neste 
trecho, o único vocábulo possível, coesivo e coerente trata-se de “deformação congênita”.  
 
Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro ao solicitar a análise das afirmativas referentes às atribuições dos profissionais relacionadas ao 
Atendimento Primário à Saúde.  
A afirmativa II - Garantir a atenção à saúde, buscando a integralidade por meio de ações de promoção e recuperação 
da saúde e prevenção de agravo infere-se sobre os princípios básicos do atendimento humanizado e amplo da 
população.  
Quanto à afirmativa I - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação 
indicado pelo gestor municipal e utilizar de forma sistemática os dados para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local, está correta, uma vez que o enunciado é 
enfático ao se referir às atribuições comuns a todos os profissionais relacionados ao Atendimento Primário à Saúde.  
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, 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 econdicionantes 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. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e 
variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em 
seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 
necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.  
A questão foi elaborada em conformidade com a PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, que aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) - Das 
Atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica (As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de 
atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das 
profissões).  
Dessa forma, as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 
Fonte: PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 
 
 

 

Cargo: Educador Social 
 

 

Tipo de Prova: Tipo 1 - BRANCA 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é enfático ao questionar sobre o uso dos parênteses no trecho do 3º§ apresentado para análise: “O texto, 
primeiro capítulo de seu livro Battle Hymn of the Tiger Mother (O Hino de Batalha das Mães Tigres, sem edição 
brasileira), dizia que o pulso firme das mulheres chinesas tornava seus filhos mais competentes”. Dessa forma, é 
compreensível e incontestável afirmar que tal sinal de pontuação foi empregado para “informar a tradução do livro”. 
A indagação feita no enunciado não se refere ao emprego das aspas, mas, sim, ao emprego dos parênteses.  
 
Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para letra “D”. 
O gabarito alterado para a letra “D”. O comando desta questão solicita a identificação da alternativa que corresponde 
à afirmativa correta. Para compreensão é preciso o entendimento da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – segundo o Artigo 18, “É dever de todos velar pela dignidade da criança 
e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor.” Com base no descrito na lei, a expressão todos, refere-se ao imperativo constitucional do art. 227: 
família, sociedade e Estado. Portando as afirmativas I e III estão corretas. Embora o Artigo 18 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente utiliza a expressão todos, a afirmativa I está correta, pois a família também tem por dever velar pela 
dignidade da criança e adolescentes. A afirmativa não define exclusivamente a família, o que a tornaria incorreta. A 
afirmativa III está correta, conforme artigo 19 da Lei nº 8.069.  
Fontes:  

 Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990. 

 Constituição Federal do Brasil 1988. 

 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 

 

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

supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

 de março de 2020 

 

INSTITUTO CONSULPLAN 


