
Lista de recursos - Edital  - 02 - 2019 
Inscrições 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1445996 

CARGO Agentes Comunitários de Endemias-ACE 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 19:11 

DESCRIÇÃO FATOS Que a palavra boêmio tanbem está certa ! 
E lá eles colocou que está errada ! 

FUNDAMENTAÇÃO Que a questão número 2  
Tem duas palavras certas ! 
E so considerou uma certa ! 
Pois a palavra boêmio  
Também está certa ! 

PEDIDO Que a palavra boêmio  
Também está certa ! 
 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido – a referida questão, a alternativa c) Boêmio – Bo – ê – mi – o, está separação de 

sílabas está incorreta o correta de se separa esta sílaba e, Boêmio: bo-ê-mio 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444825 

CARGO Agentes Comunitários de Endemias-ACE 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 08:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questões, 24 é a alternativa B e não D, 25 é a alternativa C e não a D, 26 é a alternativa C e 
não a D, 28 é a alternativa D e não a C  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem Analise do mérito.  
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444825 

CARGO Agentes Comunitários de Endemias-ACE 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 08:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questões, 24 é a alternativa B e não D, 25 é a alternativa C e não a D, 26 é a alternativa C e 
não a D, 28 é a alternativa D e não a C  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem Analise do mérito.  
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444497 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Rural (PSF 3 – Eleuza Maria de Oliveira) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 08:54 

DESCRIÇÃO FATOS QUESTÕES 06,24,26,29 

FUNDAMENTAÇÃO A QUESTÃO 06  EXITE DUAS RESPOSTAS IGUAIS A LETRA A E B 
 

PEDIDO ANULAÇÕES DE QUESTÕES E CORREÇÃO DO GABARITO.  

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem Analise do mérito.  
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444497 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Rural (PSF 3 – Eleuza Maria de Oliveira) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 14:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Essa questão a resposta certa seria letra a segundo ao curso de acs que fiz online indicado 
pelo próprio ABS concursos é pessoas   que o acs pode ter na sua área  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
111/1444497/677512c3cb2ae0af472bb1ff5d3d3355.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido sem analise do mérito. Item do Edital 
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444497 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Rural (PSF 3 – Eleuza Maria de Oliveira) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 19:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Resposta certa é a letra A 
Não é atribuição do Acs nem Ace realizar diagnóstico epidemiológico e sim da vigilância .   
Atribuição dos acs 
I - Desenvolver ações que busquem a integração 
entre a equipe de saúde e a população adscrita 
à UBS, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento 
de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 
II - Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a microárea; 
III - Estar em contato permanente com as famílias 
desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde e à prevenção das doenças, 
de acordo com o planejamento da equipe; 
IV - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 
V - Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
VI - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de 
agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 
VII - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;  
 
atribuição dos ace 
1. Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das 
doenças/agravos; 
2. Executar ações de controle de doenças/agravos interagindo com os ACS e equipe de 
Atenção 
Básica; 
3. Identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes para a 
Unidade de 
Saúde de referência e comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde; 
4. Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças e 
medidas de 
prevenção individual e coletiva; 
5. Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e/ou coleta de 
reservatórios 
de doenças; 
6. Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição 
de 
estratégias de intervenção; 
Atribuições dos ACEs 
7. Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, 
biológico, 
manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 
8. Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de 
intervenção para 
prevenção e controle de doenças; 
9. Registrar as informações referentes às atividades executadas; 
10. Realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças 
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ou que 
tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; 
11. Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras 
formas 
de intervenção no ambiente para o controle de vetores. 
  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA indeferido  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, em precisamente no seu item 4.2.6, são 

atribuições comuns dos ACS e ACE... 

 

4.2.6 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE) 

 

Seguindo o pressuposto de que Atenção Básica e Vigilância em Saúde devem se unir para a adequada 

identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção 

clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes de saúde 

(ACS e ACE) devem ser integradas. 

 

Assim, além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de AB, são atribuições dos ACS 

e ACE: 

 

a) Atribuições comuns do ACS e ACE 

 

I - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território 

em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe; 

 

II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial 

aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares 

regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da 

comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a 

outros profissionais da equipe quando necessário; 

 

III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme 

as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do 

território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de 

visitas domiciliares; 

 

IV - Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância 

epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de 

transmissão de doenças infecciosas e agravos; 

 

V - Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de 

prevenção individual e coletiva; 

 

VI - Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde 

de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território; 

 

VII - Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e 

outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores; 

 

VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

 

IX.-Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 

 

X - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de 

relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, 

esporte e lazer, assistência social, entre outros; e 
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XI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra 

normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

 

Portanto, permanece a letra D correta.. (D) Executar ações de campo para pesquisa entomológica, que é 

atribuição exclusiva, somente do ACE, e não comum à ACS e ACE. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444497 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Rural (PSF 3 – Eleuza Maria de Oliveira) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 08:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A QUESTÃO 24 A RESPOSTA CERTA É A NÃO B POIS O SINTOMA PRINCIPAL DA 
TUBERCULESE É A TOSSE SECA ENTÃO ELA ESTA CERTA. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem Analise do mérito.  
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444497 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Rural (PSF 3 – Eleuza Maria de Oliveira) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 08:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A QUESTÃO 26 A RESPOSTA É A D POIS TODAS AS ANTERIORES FAZ SIM PARTE 
DAS FUNÇÕES DO ACS. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem Analise do mérito.  
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444497 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Rural (PSF 3 – Eleuza Maria de Oliveira) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 09:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO GOSTARIA QUE ANALISASSE ESSA QUESTÃO DEVIDO AO CURSO ONLINE QUE FIZ A 
RESPOSTA SERIA A LETRA C- PLANEJAMENTO PESSOAL DO PACIENTE. POIS 
TODAS AS OUTRAS FAZEM PARTE DOS COMPONENTES CURRICULARES DOS ACS. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido sem analise do mérito. Item do Edital 
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444837 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Urbana (PSF 1 – João Ferreira da Costa) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 2 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 18:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Tem 2 questões separadas corretamente. A alternativa a é alternativa c, as 2 estão certas  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido – a referida questão, a alternativa c) Boêmio – Bo – ê – mi – o, está separação de 

sílabas está incorreta o correta de se separa esta sílaba e, Boêmio: bo-ê-mio 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444837 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Urbana (PSF 1 – João Ferreira da Costa) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 14:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Tem 2 alternativas iguais  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido sem analise do mérito. Item do Edital 
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444837 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Urbana (PSF 1 – João Ferreira da Costa) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 18:13 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Um agente de endemias não realiza diagnóstico, eles fazem busca ativa. Diagnóstico e só o 
médico.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido sem analise do mérito. Item do Edital 
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1444837 

CARGO Agentes Comunitários de Saúde-ACS – Zona Urbana (PSF 1 – João Ferreira da Costa) 

TIPO RECURSO REQUERIMENTO DE RECURSO 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 15/04/2019 13:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO As respostas dessas questões não condiz. A lechimeniose e transmitida por o mosquito 
palha e não um roedor. E no curso que fizemos é entre tudo que aprendemos o mínimo que 
pode ter é 750 pessoas e 150 famílias. E a 24 a tuberculose pulmonar não causa vomito é 
nem febre alta. E a 26 todas estão corretas porque nós ACS fazemos todas essas tarefas. 
Obrigada  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido sem analise do mérito. Item do Edital 
 
8.4. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO IV, devendo 
estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, consistente e com 
bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso contrário, serão 
indeferidas de pronto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Candidato: Kevin Lucas Cardoso Barbosa 
Cargo pretendido: Agente de Combate a Endemias 
Processo seletivo: Município de Araporã MG 
16 DE Abril de 2019. 
 

Solicitação 01 

Anulação ou correção do gabarito preliminar:  No gabarito preliminar consta como certa na questão de numero 24 a alternativa 

"D" sendo que a alternativa correta deveria ser a letra "B"... QUESTÃO 24 - A Leptospirose é uma doença cuja transmissão ocorre 

pela:  

B) URINA DO RATO.  

Justificativa: O que é Leptospirose? 

A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores, principalmente por ocasião das 

enchentes. 

Referencia retirada do site do Ministério da Saúde...  link: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/leptospirose 

Anexo com o documento em formato de pdf para análise. 

Solicito correção do gabarito preliminar. 

 

Recurso Indeferido, Gabarito preliminar publicado com a Alternativa correta Letra B. 

 

Solicitação 02 

Anulação ou correção do gabarito preliminar:  No gabarito preliminar consta como certa na questão de numero 26 a alternativa 

"D" sendo que a alternativa correta deveria ser a letra "C". 

Questão 26 – Ao ser picado por um mosquito Aedes Aegypti, podemos afirmar que:  

C) Trata-se de ma fêmea, pois apenas as fêmeas são capazes de picar o ser humano. 

O macho alimenta-se de seivas de plantas. A fêmea, no entanto, necessita de sangue humano para o 

amadurecimento dos ovos, que são depositados separadamente nas paredes internas dos objetos, próximos a 

superfícies de água, local que lhes oferece melhores condições de sobrevivência. 

 

Referencia retirada do site do Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes 

Anexo com o documento em formato de pdf para analise. 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes
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Solicito correção do gabarito preliminar. 

 

Recurso Indeferido, Gabarito preliminar publicado com a Alternativa Letra C. 

 

Solicitação 03 

Anulação ou correção do gabarito preliminar:  No gabarito preliminar consta como certa na questão de numero 28 a alternativa 

"C" sendo que a alternativa correta deveria ser a letra "D" 

 

Questão 28 – Em relação a febre amarela, e correto afirmar que:   

D) No ciclo urbano, o Aedes Aegypti é o principal mosquito transmissor. 

Justificativa: No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos (macacos) são os principais hospedeiros e 

amplificadores do vírus e os vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo os 

gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes na América Latina. Nesse ciclo, o homem participa como um 

hospedeiro acidental ao adentrar áreas de mata. 

No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a 

partir de vetores urbanos (Aedes aegypti) infectados. 
 

Referência retirada do site do Ministério da Saúde: 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao 

Anexo com o documento em formato de pdf para analise. 

Solicito correção do gabarito preliminar. 

 

Recurso Indeferido, Gabarito preliminar publicado com a Alternativa Letra D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao
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Candidato: Kevin Lucas Cardoso Barbosa 
Cargo pretendido: Agente de Combate a Endemias 
Processo seletivo: Município de Araporã MG 
16 DE Abril de 2019. 
 

Solicitação 01 

Anulação ou correção do gabarito preliminar:  No gabarito preliminar consta como certa na questão de numero 24 a alternativa 

"D" sendo que a alternativa correta deveria ser a letra "B"... QUESTÃO 24 - A Leptospirose é uma doença cuja transmissão ocorre 

pela:  

B) URINA DO RATO.  

Justificativa: O que é Leptospirose? 

A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores, principalmente por ocasião das 

enchentes. 

Referencia retirada do site do Ministério da Saúde...  link: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/leptospirose 

Anexo com o documento em formato de pdf para analise. 

Solicito correção do gabarito preliminar. 

 

Recurso Indeferido, Gabarito preliminar publicado com a Alternativa correta Letra B. 

 

Solicitação 02 

Anulação ou correção do gabarito preliminar:  No gabarito preliminar consta como certa na questão de numero 26 a alternativa 

"D" sendo que a alternativa correta deveria ser a letra "C". 

Questão 26 – Ao ser picado por um mosquito Aedes Aegypti, podemos afirmar que:  

C) Trata-se de ma fêmea, pois apenas as fêmeas são capazes de picar o ser humano. 

O macho alimenta-se de seivas de plantas. A fêmea, no entanto, necessita de sangue humano para o 

amadurecimento dos ovos, que são depositados separadamente nas paredes internas dos objetos, próximos a 

superfícies de água, local que lhes oferece melhores condições de sobrevivência. 

 

Referencia retirada do site do Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes 

Anexo com o documento em formato de pdf para analise. 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes
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Solicito correção do gabarito preliminar. 

 

Recurso Indeferido, Gabarito preliminar publicado com a Alternativa Letra C. 

Solicitação 03 

Anulação ou correção do gabarito preliminar:  No gabarito preliminar consta como certa na questão de numero 28 a alternativa 

"C" sendo que a alternativa correta deveria ser a letra "D" 

Questão 28 – Em relação a febre amarela, e correto afirmar que:   

D) No ciclo urbano, o Aedes Aegypti é o principal mosquito transmissor. 

Justificativa: No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos (macacos) são os principais hospedeiros e 

amplificadores do vírus e os vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo os 

gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes na América Latina. Nesse ciclo, o homem participa como um 

hospedeiro acidental ao adentrar áreas de mata. 

No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a 

partir de vetores urbanos (Aedes aegypti) infectados. 
 

Referencia retirada do site do Ministério da Saúde: 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao 

Anexo com o documento em formato de pdf para analise. 

Solicito correção do gabarito preliminar. 

 

Recurso Indeferido, Gabarito preliminar publicado com a Alternativa Letra D. 
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