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PARECER 001/2019 – CEV – DISPÕE SOBRE OS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA
GABARITOS E QUESTÕES DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CEARÁ
A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional do Cariri – URCA, com
fundamento no subitem 15.1, alínea “c”, do EDITAL nº. 001/2019-PMBS, torna público o julgamento dos
recursos.
MATEMÁTICA - NÍVEL MÉDIO COMUM A TODOS OS CARGOS – QUESTÕES DE 06 A 10
QUESTÃO: 07
ID DO RECURSO: 4656, 5038, 5135
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
A candidata desconhece propriedades de determinantes
QUESTÃO: 10
ID DO RECURSO: 5000, 5042
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO.
As raizes encontradas são soluções da equação modular.
CONHECIMENTOS GERAIS - NÍVEL MÉDIO COMUM AOS CARGOS COM PROVAS
ESPECÍFICAS – QUESTÕES DE 11 A 20
RESULTADO DO RECURSO SOMENTE AMANHÃ
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL MÉDIO AGENTE DE SAÚDE – QUESTÕES DE 21
A 35
QUESTÃO 21
ID DO RECURSO: 4983, 5094
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO
IMPROCEDENTE. A questão se refere à lei 8.080/90 (que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços no Sistema Único de
Saúde). trazendo em destaque seu Capítulo II (princípios e diretrizes), solicitando-se a alternativa incorreta.
Assim, na referida lei em seu Capítulo II tem-se que são princípios: I - universalidade de acesso aos
serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das
pessoas na defesa de sua integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a
orientação programática; VIII - participação da comunidade; IX - descentralização políticoadministrativa, com direção única em cada esfera de governo: X - integração em nível executivo das ações
de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços
de assistência à saúde da população; XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de
assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos e XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas
de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e
cirurgias plásticas reparadoras. Desta forma, estão presentes os referidos princípios nas alternativas A
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(princípio I da lei), alternativa B (princípio VII da lei. Destaca-se que a redação da lei "orientação
programática" significa a orientação de programas de saúde vinculados ao SUS através do uso dos
indicadores epidemiológicos que irão apontar o que deve ser feito nos programas de saúde existentes, o que
evitar e quais novos programas de saúde implantar. Assim, a alternativa B está correta, visto que não se
altera o conteúdo/entendimento da alternativa B com a adoção da redação "programas de saúde"),
alternativa C (princípio VIII da lei) e alternativa D (princípio XII da lei). O único quesito incorreto é a
alternativa E que afirma ser um princípio a "Centralização político-administrativa, com direção única do
sistema de saúde na esfera federal do governo", e na lei se fala em "descentralização políticoadministrativa, com direção única em cada esfera de governo - princípio IX da lei). Portanto o gabarito está
mantido, com a alternativa E sendo a incorreta.
QUESTÃO 32
ID DO RECURSO: 5078, 5386, 5090,
RESULTADO: RECURSO ACEITO
PROCEDENTE. A questão se refere à condições crônicas como hipertensão e diabetes e o conhecimento
do ACS frente às mesmas, solicitando-se que seja assinalada a alternativa que contempla as assertivas
incorretas. Quanto as assertivas tem que: I. São fatores de riscos não modificáveis para essas condições o
sedentarismo, obesidade e consumo elevado de álcool, sal e açúcares (e não realidade estes fatores de risco
são modificáveis, estando esta alternativa incorreta), II. São marcadores de risco para hipertensão arterial, a
idade elevada e a hereditariedade (alternativa correta),III. O Agente Comunitário de Saúde deve atuar
junto às pessoas com hipertensão e diabetes e suas famílias, reconhecendo o impacto dessas doenças no
contexto familiar e orientando para ações de autocuidado em saúde, prevenindo complicações das
condições crônicas (alternativa correta), IV. Constituem-se riscos para diabetes, o aumento do volume de
urina e a sede intensa (e na realidade esses são considerados sintomas e não riscos, estando a alternativa
incorreta) e V. É importante que o Agente Comunitário de Saúde enfoque junto aos pacientes hipertensos e
diabéticos a necessidade de se colocar em prática o tratamento medicamentoso prescrito para controle
dessas doenças, de forma que somente com o uso único dos medicamentos prescritos, os valores de pressão
arterial e taxas de glicose serão controladas (estando esta alternativa incorreta, visto que a terapia
medicamentosa não deve ser adotada de forma exclusiva para tratamento da hipertensão e diabetes, sendo
necessário modificações no estilo de vida). Desta forma são consideradas incorretas as assertivas I, IV e V
e o gabarito atual é a letra B.

