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Instituto de Apoio à Gestão Educacional – Igeduc 

Município de Santa Maria do Cambucá (PE) - Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas) 

Respostas aos recursos da prova objetiva aplicada em 29 de Janeiro de 2023 

Resultado: não houve mudança de gabarito ou anulação de questão. 

RECURSO QUESTÃO RESULTADO RESPOSTA / ANÁLISE 

876 7 INDEFERIDO A assertiva 7 é FALSA, pois não está de acordo com o Módulo de Princípios de Epidemiologia para 

o Controle de Enfermidades, página 12 (disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_6.pdf), o qual afirma 

que a prevenção terciária à saúde é a ação voltada à REDUÇÃO DO PROGRESSO E DAS COMPLICAÇÕES DE 

UMA DOENÇA já estabelecida mediante a aplicação de medidas orientadas a reduzir sequelas e 

deficiências, minimizar o sofrimento e facilitar a adaptação dos pacientes a seu ambiente; é um 

aspecto importante da terapêutica e da medicina reabilitadora (tema: promoção, prevenção e 

proteção à saúde). No recurso apresentado, o (a) candidato (a) procura estabelecer que as palavras 

"cura" e "reabilitação" são sinônimos, o que reflete um entendimento incorreto desses termos. 

    

877 10 INDEFERIDO A assertiva 10 (tema: Hanseníase) é FALSA, pois não está de acordo com o Guia Prático sobre a 

Hanseníase, páginas 6 e 8 (disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_hanseniase.pdf), o qual afirma que “A 

bactéria é transmitida pelas vias respiratórias (pelo ar), e NÃO pelos objetos utilizados pelo 

paciente”. Em seu recurso, o (a) candidato (a) apresentou os argumento que apenas ratificam o 

gabarito já preliminarmente estabelecido. 

    

878 15 INDEFERIDO A assertiva 15 (tema: Câncer Colorretal) é FALSA, pois NÃO está de acordo com o Livro Oncologia 

Básica, página 128 (disponível em: http://doutorsabas.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Livro-

Oncologia-Ba%CC%81sica.pdf), o qual determina que o câncer colorretal “É tratável e, NA MAIORIA 

DOS CASOS, CURÁVEL, quando detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros 

órgãos”. Assim, o trecho "na maioria dos casos, incurável, mesmo quando detectado precocemente e 

quando ainda não se espalhou para outros órgãos" torna a proposição INCORRETA, conforme determinado 

no gabarito preliminar. 

    

885 15 INDEFERIDO A assertiva 15 (tema: Câncer Colorretal) é FALSA, pois NÃO está de acordo com o Livro Oncologia 

Básica, página 128 (disponível em: http://doutorsabas.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Livro-

Oncologia-Ba%CC%81sica.pdf), o qual determina que o câncer colorretal “É tratável e, NA MAIORIA 

DOS CASOS, CURÁVEL, quando detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros 

órgãos”. Assim, o trecho "na maioria dos casos, incurável, mesmo quando detectado precocemente e 

quando ainda não se espalhou para outros órgãos" torna a proposição INCORRETA, conforme determinado 

no gabarito preliminar. 
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879 20 INDEFERIDO A assertiva 20 (tema: amamentação) é FALSA, pois NÃO está de acordo com o Caderno de Atenção 

Básica Saúde da Criança: Nutrição Infantil – Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, 

página 33 (disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf), o qual 

determina que “a má pega dificulta o esvaziamento da mama, podendo levar a uma DIMINUIÇÃO da 

produção do leite”. Assim, o trecho "sem causar prejuízos na produção do leite", presente no final 

da proposição, a torna INCORRETA, conforme exposto no gabarito preliminar. 

    

880 22 INDEFERIDO A assertiva 22 (tema: Dengue) é FALSA, pois NÃO está de acordo com o Guia de Vigilância 

Epidemiológica da Dengue, página 3 (disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/uploads/2010/01/dengue_%20guia_vig_epid.pdf), o qual afirma que a prova do laço NÃO pode 

ser realizada com garrote ou torniquete. 

    

886 22 INDEFERIDO A assertiva 22 (tema: Dengue) é FALSA, pois NÃO está de acordo com o Guia de Vigilância 

Epidemiológica da Dengue, página 3 (disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/uploads/2010/01/dengue_%20guia_vig_epid.pdf), o qual afirma que a prova do laço NÃO pode 

ser realizada com garrote ou torniquete. 

    

882 23 INDEFERIDO A assertiva 23 (tema: câncer de pele não-melanoma) é FALSA, pois NÃO está de acordo com o 

Informativo Detecção Precoce e Monitoramento das Ações de Controle do Câncer de Pele, página 2 

(disponível em: 

https://antigo.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//informativo-

deteccao-precoce-3-2016.pdf), o qual afirma que “Atualmente, estão disponíveis roupas e acessórios 

com proteção UV, que DÃO MAIOR PROTEÇÃO contra os raios solares”. 

    

887 47 INDEFERIDO A assertiva 47 (tema: Doença de Chagas) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Guia de Vigilância 

em Saúde – volume 03, página 493 (disponível em: 

https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201709/27134117-guia-de-vigilancia-em-saude-2017-

volume-3.pdf). O (a) candidato (a) argumenta que o ACS "NÃO SE RESTRINGE APENAS EM CONTROLAR A 

DOENÇA DE CHAGAS" (citação do recurso), o que supostamente tornaria a proposição FALSA. No entanto, 

o texto da questão é claro, correto e coerente em sua forma, e não traz palavras como "apenas" 

ou "exclusivamente". Assim, não há referência a qualquer suposta restrição à atuação do ACS no 

texto da questão. 

    

846 60 INDEFERIDO A assertiva 60 (tema: Diabetes Mellitus) é VERDADEIRA, pois está de acordo com o Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas do Diabete Melito Tipo 2, página 17 (disponível em: 

https://www.gov.br/conitec/pt-

br/midias/protocolos/20201113_pcdt_diabete_melito_tipo_2_29_10_2020_final.pdf) o qual afirma que 
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"É necessário lavar as mãos com água e sabão antes da preparação da insulina, mas não é necessário 

limpar o local de aplicação com álcool". 

    

891 65 INDEFERIDO A assertiva 65 (tema: acentuação gráfica) é VERDADEIRA. No Brasil, a palavra “história” possui 3 

sílabas (his-tó-ria), é paroxítona e possui acento tônico na penúltima sílaba. O argumento 

apresentado pelo (a) candidato (a) é melhor aplicável a Portugal, onde essa palavra tem 4 sílabas: 

his-tó-ri-a, sendo proparoxítona. Da mesma forma, “cáries” possui 2 sílabas: cá-ries, no Brasil, 

sendo paroxítona com ditongo crescente. Em Portugal, por outro lado, possui 3 sílabas: cá-ri-es. 

Assim, fica mantido o gabarito preliminar: VERDADEIRA. 

    

847 73 INDEFERIDO A questão 73 (tema: mediana) é FALSA, pois a mediana é o valor central de um conjunto de dados 

ordenados de forma crescente ou decrescente. Assim, temos: 2 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg e 12kg. Nessa 

ordem, o valor central é 5 kg. Nesse conjunto de valores, o valor 6,6kg representa a média, NÃO 

a mediana. 

    

837 n/i DEFERIDO Foi acrescentado o "DE" antes do sobrenome do candidato de inscrição nº 7556. 

    

892 n/i DEFERIDO Foi acrescentado o "DE" antes do sobrenome do candidato de inscrição nº 7556. 

    

855 n/i INDEFERIDO O envio de documentação apenas será realizado mediante prévia convocação do Igeduc e/ou do 

Município de Santa Maria do Cambucá (PE), em conformidade com as regras do Edital. 

    

866 n/i INDEFERIDO Os resultados preliminar e definitivo serão divulgados no site do Igeduc e do município de Santa 

Maria do Cambucá (PE) nos prazos estabelecidos em edital. 

    

865 n/i INDEFERIDO Os resultados preliminar e definitivo serão divulgados no site do Igeduc e do município de Santa 

Maria do Cambucá (PE) nos prazos estabelecidos em edital. 

    

890 n/i INDEFERIDO Os resultados preliminar e definitivo serão divulgados no site do Igeduc e do município de Santa 

Maria do Cambucá (PE) nos prazos estabelecidos em edital. 

    

889 n/i INDEFERIDO O (a) candidato (a) deve acompanhar a publicação dos resultados preliminar e definitivo que serão 

divulgados no site do Igeduc e do município de Santa Maria do Cambucá (PE) nos prazos estabelecidos 

em edital. 

 


