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MUNICIPIO DE CASCAVEL 

ESTADO DO PARANA 
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU 

PROGRAMA DE RESIDÊNCA EM MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

 
DECISÃO DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados referente ao Processo 
Seletivo Municipal aberto pelo Edital nº 015/2018, que insurgem contra a publicação do 
gabarito preliminar, conforme disposto no item 5.19.1 do referido edital. 
 

I 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 
 

As decisões proferidas foram baseadas nas argumentações apresentadas pelos candidatos por 
meio dos recursos protocolados através de e-mail, que cumpriram com as disposições do item 
5 do edital de Abertura, e no posicionamento da Banca Examinadora. 
 

II 
DA ANÁLISE DOS RECUROS 

 
RECURSOS ANALISADOS PELA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 
 
Inscrição Nome Cargo 
29.874 Ana Claudia Ramos de Paula Residente de Enfermagem 
29.787 Bruna Cristina Longo Residente de Odontologia 
29.852 Évelyn Farias dos Santos Residente de Odontologia 
 
As questões recorridas pelos candidatos supracitados seguem analisadas abaixo: 
 
 
QUESTÃO: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: Solicita a avaliação da questão pelo fato de que 
a lei não abrange a inovação e o gabarito considera essa assertiva como correta.  
 

Considerando que as políticas públicas de saúde fazem parte do campo de ação 
do Estado orientado para a melhoria das condições de saúde da população e consiste 
em organizar as funções públicas governamentais para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 garantiu a efetivação das 
políticas públicas de saúde como um direito universal e igual para todos. As bases do 
atual Sistema Único de Saúde (SUS) foram definidas na 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, que teve como temas: A Saúde como direito inerente a personalidade e à 
cidadania; Reformulação do Sistema Nacional de Saúde; e Financiamento setorial. A 
Conferência foi realizada em março de 1986 e produziu um relatório que subsidiou 
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decisivamente a Constituição Federal de 1988 nos assuntos de Saúde, “ensejando 
mudanças baseadas no direito universal à saúde, acesso igualitário, descentralização 
acelerada e ampla participação da sociedade”. Os princípios, diretrizes 
e competências do Sistema Único de Saúde são estabelecidos entre os artigos 
196 a 200 da CF/88.  

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 
        I -  controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 
a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos; 
        II -  executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador; 
        III -  ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
        IV -  participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico; 
        V -  incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a inovação; 
        VI -  fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
        VII -  participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
        VIII -  colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
 
REFERÊNCIA:  
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 200.  
 
Com base no exposto essa Comissão considera o Recurso IMPROCEDENTE. 
É o parecer. 
 
 
QUESTÃO: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: Segundo o gabarito o item 5 é uma afirmativa 
verdadeira, porém essa afirmativa é falsa, invalidando a resposta que o gabarito tem 
como correta. O Agente Comunitário de Saúde não tem competência técnica para 
realizar procedimentos como aferição de pressão arterial ou medição de glicemia 
capilar 
RESPOSTA:  

Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção 
Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o item 4 da mesma 
portaria: São atribuições dos profissionais da atenção básica, e especificamente no item 4.2.6 
são atribuições comuns dos ACS e ACE e especificamente no item B, as atribuições do 
ACS 
 b) Atribuições do ACS: 

I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e 
cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de 
informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da 
equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações 
a serem acompanhadas no planejamento local; 
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II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico 
demográfico e sociocultural da comunidade; 

III - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os 
dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; 

IV - 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 coletividades; 

V - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados; 
VI - Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para 

acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou 
desistências de consultas e exames solicitados; 

VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a 
serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível 
superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de 
equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o 
paciente para a unidade de saúde de referência. 

I - aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover 
saúde e prevenir doenças e agravos; 

II - realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o 
acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto 
terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica; 

III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; 
IV - realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água 

corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente 
cobre a ferida; e 

V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; 

VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto 
com os outros membros da equipe; e 

VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 
 
CONCLUSÃO: Considerando que o enunciado da questão solicita que assinale (V) para 
verdadeiro e (F) para falso acerca da revisão de diretrizes da Atenção Básica no âmbito do 
SUS e NÃO menciona a competência técnica do profissional Agente Comunitário de Saúde, 
essa Comissão decide pela manutenção do gabarito publicado ratificando-se a alternativa “B” a 
correta. 
 
REFERÊNCIA:  
BRASIL. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Com base no exposto essa Comissão considera o Recurso IMPROCEDENTE. 
É o parecer. 
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QUESTÃO: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: Alteração de Gabarito da alternativa A para alternativa 
E. 
RESPOSTA:  

Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção 
Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o item 4 da mesma 
portaria: São atribuições dos profissionais da atenção básica, e especificamente no item 4.2.6 
são atribuições comuns dos 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 

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. 
 b) Atribuições do ACS: 

I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e 
cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de 
informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da 
equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações 
a serem acompanhadas no planejamento local; 

II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico 
demográfico e sociocultural da comunidade; 

III - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os 
dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; 
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IV - 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 coletividades; 

V - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados; 
VI - Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para 

acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou 
desistências de consultas e exames solicitados; 

VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da 
categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem 
realizadas EM CARÁTER EXCEPCIONAL, assistidas por profissional de saúde de nível 
superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos 
adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de 
saúde de referência. 

I - aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e 
prevenir doenças e agravos; 

II - realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento 
dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pelas 
equipes que atuam na Atenção Básica; 

III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; 
IV - realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água 

corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente 
cobre a ferida; e 

V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; 

VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto 
com os outros membros da equipe; e 

VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 
 
QUESTÃO – 27 De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), quanto aos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), todas as 
alternativas abaixo estão corretas, exceto: 
a) O ACS, nas visitas domiciliares e quando necessário, assistido por profissional de 
saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de 
equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para 
a unidade de saúde de referência, poderá realizar técnicas limpas de curativo, que são 
realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de 
coberturas passivas, que somente cobrem a ferida; 
b) São algumas atribuições do ACE: I – realizar cadastramento e atualização da base de 
imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção, intervenção e controle de 
doenças; II – realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico 
de seu território; 
c) Nas localidades em que não houver cobertura por equipe de Atenção Básica ou equipe de 
Saúde da Família - ESF, o ACS deve se vincular à equipe de ACE. Já o ACE, nesses casos, 
deve ser vinculado à equipe de vigilância em saúde do município e sua supervisão técnica 
deve ser realizada por profissional com comprovada capacidade técnica, podendo estar 
vinculado à equipe de atenção básica, ou saúde da família, ou a outro serviço a ser definido 
pelo gestor local; 
d) 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 é uma atribuição comum do ACS e ACE; 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
CONCLUSÃO: A alternativa A NÃO traz em sua descrição que: poderão ser consideradas 
ainda as atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, 
após treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base 
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geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. 
Sendo assim a alternativa A, está incorreta. 
 
REFERÊNCIA:  
BRASIL. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Com base no exposto essa Comissão considera o Recurso IMPROCEDENTE. 
É o parecer. 
 
 

 
 

Gilson Fernandes da Silva 
Coordenador da Comissão da Residência Multiprofissional (COREMU) 

Coordenador da Área de Concentração: Enfermagem 
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