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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA 
OBJETIVA DO CONCURSO DE GILBUES-PI. 

 
1) Recurso Contra Questão de CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE 

SAÚDE 
 

Nº da 
Questão 

Parecer 

06 

INDEFERIDO: A palavra “poeira” como hiato na alternativa “C”, 
também contém, de fato, um ditongo, porém a palavra “série” da 
alternativa “D”, trata-se de um ditongo, paroxítona e não é possível que 
seja também um hiato visto que “hiato é o encontro de duas vogais 
pronunciadas em dois impulsos distintos, formando sílabas diferentes”, 
Domingos Paschoal Cegalla, Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa, 48° edição – São Paulo – 2008. P.27. 

08 DEFERIDO: A alternativa correta é a opção "D" . 
10 DEFERIDA: NULA 

24 

INDEFERIDO  A reclamação não procede, a alternativa correta a ser 
marcada continua sendo letra B. De acordo com MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABC DO 
SUS. DOUTRINAS E PRINCÍPIOS. pag. 5. DESCENTRALIZAÇÃO - 
É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às 
ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da 
idéia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais 
chance haverá de acerto. 

26 

INDEFERIDO  A reclamação não procede, a alternativa correta a ser 
marcada continua sendo letra B. De acordo com CUIDADOS COM 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Ministério da Saúde. Pag. 1. A água para consumo humano deve 
ser filtrada (com filtro doméstico, coador de papel ou pano limpo), e, 
posteriormente, fervida. A fervura da água elimina bactérias, vírus e 
parasitas; por isso, é o método preferencial para tratamento da água de 
consumo humano. 

32 

INDEFERIDO  A reclamação não procede, a alternativa correta a ser 
marcada continua sendo letra C. De acordo 
com http://www.brasilescola.com/biologia/protozoarios.htm. A 
classificação dos protozoários segundo o sistema locomotor: Filo 
Sarcodina → locomoção caracterizada pela emissão de Pseudópodes 
(Entamoeba histolítica). 

 
 
 


