
 

 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

Cargo: Agente Sanitário 

 

Questão nº 03 – Português 

Resultado da Análise: Questão Anulada 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, onde o 
enunciado traz 5 (cinco) alternativas sendo elas <a=, <b=, <c=, <d= e <e= e o gabarito apresenta 4 
(quatro) alternativas de respostas possíveis, sendo elas <a=, <b=, <c= e <d=, e que no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 não há disposições sobre o tópico abordado,  
considerando os princípios da razoabilidade e impessoalidade, norteadores dos atos da 
administração pública, a questão será anulada, portanto recurso deferido. Sendo assim, a questão 
será considerada correta para todos os candidatos tal qual, dispõe o item 3.7 do Edital do Processo 
Seletivo n° 01/2023.  
 

Questão nº 04 – Português 

Resultado da Análise: Questão Anulada 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, onde o 
enunciado traz 5 (cinco) alternativas sendo elas <a=, <b=, <c=, <d= e <e= e o gabarito apresenta 4 
(quatro) alternativas de respostas possíveis, sendo elas <a=, <b=, <c= e <d=, e que no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 não há disposições sobre o tópico abordado,  
considerando os princípios da razoabilidade e impessoalidade, norteadores dos atos da 
administração pública, a questão será anulada, portanto recurso deferido. Sendo assim, a questão 
será considerada correta para todos os candidatos tal qual, dispõe o item 3.7 do Edital do Processo 
Seletivo n° 01/2023. 
 
Questão nº 12 – Atualidades 

Resultado da Análise: Questão Anulada 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, onde o 
enunciado traz 5 (cinco) alternativas sendo elas <a=, <b=, <c=, <d= e <e= e o gabarito apresenta 4 
(quatro) alternativas de respostas possíveis, sendo elas <a=, <b=, <c= e <d=, e que no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 não há disposições sobre o tópico abordado,  
considerando os princípios da razoabilidade e impessoalidade, norteadores dos atos da 
administração pública, a questão será anulada, portanto recurso deferido. Sendo assim, a questão 
será considerada correta para todos os candidatos tal qual, dispõe o item 3.7 do Edital do Processo 
Seletivo n° 01/2023. 
 
Questão nº 15 – Atualidades 

Resultado da Análise: Questão Anulada 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, onde o 
enunciado traz 5 (cinco) alternativas sendo elas <a=, <b=, <c=, <d= e <e= e o gabarito apresenta 4 
(quatro) alternativas de respostas possíveis, sendo elas <a=, <b=, <c= e <d=, e que no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023 não há disposições sobre o tópico abordado,  



 

considerando os princípios da razoabilidade e impessoalidade, norteadores dos atos da 
administração pública, a questão será anulada, portanto recurso deferido. Sendo assim, a questão 
será considerada correta para todos os candidatos tal qual, dispõe o item 3.7 do Edital do Processo 
Seletivo n° 01/2023. 
 
Questão nº 18 – Conhecimentos Específicos 

Resultado da Análise: Questão Anulada 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a referida questão será anulada, visto que a resposta da alternativa presente no 
gabarito oficial não é equivalente a definição do conceito presente no enunciado da questão, 
conforme cartilha <Conceitos e Definições em Saúde= do Ministério da Saúde (fonte: Biblioteca 
Virtual – Ministério da Saúde, disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0117conceitos.pdf), portanto recurso deferido. Sendo 
assim, a questão será considerada correta para todos os candidatos tal qual, dispõe o item 3.7 do 
Edital do Processo Seletivo n° 01/2023.  

Segue conceitos conforme Ministério da Saúde:  

- Incidência: Número de casos novos que vão aparecendo em uma comunidade, durante um certo 
intervalo de tempo, dando uma ideia dinâmica do desenvolvimento do fenômeno. 

- Epidemia: É a ocorrência, numa coletividade ou região, de casos da mesma doença (ou surto 
epidêmico) em número que ultrapassa nitidamente a incidência normalmente esperada, e derivados 
de uma fonte comum ou que se propagou. O número de casos que caracteriza a presença de uma 
epidemia varia segundo o agente infeccioso, o tamanho e o tipo da população exposta, sua 
experiência prévia com a doença ou a ausência de casos anteriores e o tempo e o lugar da 
ocorrência. 

Questão nº 19 – Conhecimentos Específicos 

Resultado da Análise: Questão Anulada 
Justificativa: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que a referida questão será anulada, tendo em vista que todas as alternativas da questão 
são doenças de notificação compulsória, conforme Portaria GM/MS nº 420 de 02/03/2022, portanto 
recurso deferido. Sendo assim, a questão será considerada correta para todos os candidatos tal qual, 
dispõe o item 3.7 do Edital do Processo Seletivo n° 01/2023. 

Nº DOENÇA OU AGRAVO (Ordem alfabética) Periodicidade de notificação 

  
Imediata (até 24 
horas) para* Semanal 

  MS SES SMS  

1 a. Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico    

X 

 
b. Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e 
adolescentes   X  

2 Acidente por animal peçonhento 
  

X 
 

3 Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva   X  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0117conceitos.pdf


 

4 Botulismo X X X  
5 Cólera X X X 

 
6 Coqueluche 

 
X X 

 
7 a. Dengue - Casos    X 

 b. Dengue - Óbitos X X X  
8 Difteria 

 
X X 

 
9 a. Doença de Chagas Aguda 

 
X X 

 

 b. Doença de Chagas Crônica    X 

10 Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)    X 

11 a. Doença Invasiva por "Haemophilus Influenza" 
 

X X 
 

 b. Doença Meningocócica e outras meningites  X X  

12 Doenças com suspeita de disseminação intencional:a. 
Antraz pneumônicob. Tularemiac. Varíola 

X X X 
 

13 
Doenças febris hemorrágicas 
emergentes/reemergentes:a. Arenavírusb. Ebolac. 
Marburgd. Lassae. Febre purpúrica brasileira 

X X X 
 

14 a. Doença aguda pelo vírus Zika 
   

X 

 b. Doença aguda pelo vírus Zika em gestante  X X  

 c. Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika X X X  

 
d. Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus 
Zika    X 

15 Esquistossomose 
   

X 

16 
Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua 
ameaça à saúde pública (ver definição no art. 2º desta 
portaria) 

X X X  

17 Eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação X X X  
18 Febre Amarela X X X 

 
19 a. Febre de Chikungunya 

   
X 

 b. Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão X X X  

 c. Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya X X X  

20 
Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de 
importância em saúde pública X X X  

21 Febre Maculosa e outras Riquetisioses X X X 
 

22 Febre Tifoide  X X  
23 Hanseníase    X 

24 Hantavirose X X X 
 

25 Hepatites virais    X 

26 HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida    

X 



 

27 
Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera 
e Criança exposta ao risco de transmissão vertical do 
HIV 

   X 

28 Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
   

X 

29 Influenza humana produzida por novo subtipo viral X X X 
 

30 Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, 
incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados)    

X 

31 Leishmaniose Tegumentar Americana    X 

32 Leishmaniose Visceral 
   

X 

33 Leptospirose   X  
34 a. Malária na região amazônica    X 

 
b. Malária na região extra-Amazônica X X X 

 
35 Óbito: a. Infantil b. Materno 

   
X 

36 Poliomielite por poliovírus selvagem (paralisia infantil) X X X  
37 Peste X X X  
38 Raiva humana X X X 

 
39 Síndrome da Rubéola Congênita X X X 

 
40 Doenças Exantemáticas: a. Sarampo b. Rubéola X X X  
41 Sífilis: a. Adquirida b. Congênita c. Em gestante    X 

42 Síndrome da Paralisia Flácida Aguda X X X 
 

43 
Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a 
Coronavírus a. SARS-CoV b. MERS- CoV X X X  

44 Tétano: a. Acidental b. Neonatal   X  
45 Toxoplasmose gestacional e congênita    X 

46 Tuberculose 
   

X 

47 Varicela - caso grave internado ou óbito 
 

X X 
 

48 a. Violência doméstica e/ou outras violências    X 

 b. Violência sexual e tentativa de suicídio   X  
 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

   
São Bento do Sapucaí, 10 de Fevereiro de 2023. 
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