
 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS IMPETRADOS  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020 – AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  

 

Em plenária, a comissão organizadora do processo seletivo, o Conselho Municipal de Saúde, colocou em votação os recursos impetrados dentro do 

prazo pré-estabelecidos no edital e obteve as seguintes decisões: 

 

Candidato: Helton Douglas de Oliveira  

Questão número 15 do caderno de prova  

Decisão: Recurso negado  

Baseando-se em critérios técnicos, nenhuma das alternativas é considerada capas de inibir Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) com exceção da 

alternativa ‘’D- Camisinha’’. Baseando-se em termos de coerência lingüística, ao final da questão é perguntado ‘’...O método referido é?.’’, portanto, se 

enquadra nos termos cultos da língua portuguesa.  

Referência: 

• http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist/como-e-prevencao-das-ist- Acesso em 30/01/2020; 

• http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/ministerio-da-saude-convoca-nova-geracao-usar-camisinha- Acesso em 30/01/2020; 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist/como-e-prevencao-das-ist-%20Acesso%20em%2030/01/2020
http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/ministerio-da-saude-convoca-nova-geracao-usar-camisinha-%20Acesso%20em%2030/01/2020


• DE CICCO, Roberta Ribeiro; VARGAS, Eliane Portes. As Doenças Sexualmente Transmissíveis em livros didáticos de biologia: aportes para o ensino de 

ciências. REIEC, v.7, n.1 p.1-12, Jul. 2012; 

• Língua Portuguesa - Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos, Enem, Vestibulares; Adriano Alves; MET Concursos; Editora Método; 

 

Candidato: Helton Douglas de Oliveira  

Questão número 13 do caderno de prova  

Decisão: Recurso negado  

Baseando-se em critérios de interpretação da língua portuguesa, em nenhum momento a questão pergunta em qual alternativa estão duas respostas corretas. 

Baseando-se em termos técnicos e na Lei 8.080/90, todas as palavras das alternativas estão presentes como princípios do SUS, exceto a palavra ‘’Adversidade’’ 

da alternativa ‘’D’’, portanto é impossível outra resposta e incoerente a anulação da questão.  

Referência:  

• Língua Portuguesa - Compreensão e Interpretação de Textos - Concursos, Enem, Vestibulares; Adriano Alves; MET Concursos; Editora Método; 

• Lei 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

 

Candidato: Ariane Louise Alves de Almeida   

Questão número 10 do caderno de prova  

Decisão: Recurso negado  

Baseando-se em critérios básicos e conforme informações constantes no caderno de prova, as questões marcadas com duas alternativas são consideradas 

erradas, assim como a questão em que o candidato não marca nenhuma alternativa ou marca de forma incorreta (o não preenchimento total do quadro). 

 Referência: 

• Caderno de Provas do Processo Seletivo Simplificado 01/2020- Município de Conquista- Folha de Rosto – Instruções; 


