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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2020

LAUDIR PEDRO COELHO, Prefeito Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições legais, nos
termos do artigo 37, da Constituição Federal, e da Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO O
JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO do Processo Seletivo Simplificado nº
003/2020, conforme segue:

JULGAMENTO DOS RECURSOS
RECURSO 001
O candidato de inscrição nº 009 pede “anulação do gabarito” por julgar que a Questão nº 10 da
prova do cargo de Enfermeiro ESF não esta formulada corretamente, alegando ser correta
também a alternativa “C”, e não incorreta como demostra o mesmo gabarito.
DESPACHO: INDEFERIDO. A Questão nº 10 esta escrita corretamente, bem como a resposta
está de acordo.
JUSTIFICATIVA:
A requerente descreve:
“ Questão Número 10
Assunto: Hanseníase.
Recurso: Anular gabarito.
Enunciado da questão: A questão solicita a alternativa que NÃO é uma característica de caso suspeito de
hanseníase.
Fundamentação Teórica que justifica a solicitação para anular o gabarito:
1: Manual de Vigilância Epidemiológica ( Ministério da Saúde):
Link com o manual completo na íntegra (não está em anexo pois o arquivo é muito grande/ pesado):
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf
Em anexo recorte da página 439 e 423.
Apresenta as definições de reação hansênica (caso suspeito). Afirma que o espessamento pode ser uma reação
de caso suspeito, não definindo a quantidade de nervos.
2: Página/Site Oficial do Ministério da Saúde:
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hanseniase/orientacoes-para-profissionais-de-saude
Confirma que o espessamento de nervo periférico (sem definir quantidade) pode ser considerado caso
suspeito.
3: Artigo Científico da Fundação Oswaldo Cruz (em anexo): Afirma que mais de um nervo periférico
espessado é identificado como suspeita diagnóstica de hanseníase.”

Desta forma:
O Gabarito não pode ser anulado em sua totalidade por ter um enunciado supostamente
incorreto, no caso aqui requerido, a resposta C da Questão nº 10 [C) mais de um nervo
periférico espaçado] da Prova de Enfermagem:
Quanto a Questão nº 10:
A Questão nº 10 esta escrita corretamente, bem como a resposta está de acordo.
A candidata identificou algumas respostas sobre a questão:
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A) 1: Manual de Vigilância Epidemiológica ( Ministério da Saúde): Páginas 439 e 423: Afirma que o
espessamento pode ser uma reação de caso suspeito, não definindo a quantidade de nervos.

Nota-se que: “pode ser” reação e “não define” quantidade;
B) 2: Página/Site Oficial do Ministério da Saúde: Confirma que o espessamento de nervo periférico (sem definir
quantidade) pode ser considerado caso suspeito.

Nota-se: “(sem definir quantidade)” “pode ser” considerado...
3: Artigo Científico da Fundação Oswaldo Cruz (em anexo): Afirma que mais de um nervo periférico espessado é
identificado como suspeita diagnóstica de hanseníase.

No mesmo artigo, na página 564 menciona: 33% não apresentavam alteração de troncos
nervosos periféricos, elencando que nem sempre pode ser considerado uma característica.
RESULTADOS: ...

Também no site do Ministério da Saúde:
https://saude.gov.br/saude-de-az/hanseniase#:~:text=Os%20sinais%20e%20sintomas%20mais%20frequentes%20da%20hansen%C3%ADase%20s
%C3%A3o%3A&text=%C3%81reas%20com%20diminui%C3%A7%C3%A3o%20dos%20pelos,alguns%20casos
%20avermelhados%20e%20dolorosos.
Os sinais e sintomas mais frequentes da hanseníase são:

lesão(ões) (manchas) e/ou área(s) da pele com alteração da sensibilidade térmica (ao calor
e frio) e/ou dolorosa (à dor) e/ou tátil (ao tato);

comprometimento do(s) nervo(s) periférico(s), geralmente espessamento (engrossamento),
associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas;

Áreas com diminuição dos pelos e do suor;

Áreas do corpo com sensação de formigamento e/ou fisgadas;

Diminuição e/ou ausência da força muscular na face, mãos e pés;

Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.

0 2º item caracteriza claramente que pode ter comprometimento de 01 (um) ou de mais de 01
(um) troncos nervosos periféricos...
Desta forma julgamos improcedente o presente recurso, pois a questão nº 10 do gabarito está
correta, tendo em vista que o item C somente afirma “Mais de um nervo periférico espessado”.

Anitápolis, 07 de agosto de 2020.

Comissão do Processo Seletivo

2

