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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo 

Seletivo, para o endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: SUELEN MAGRI 

Nº inscrição: 545 

Área de formação/programa/instituição: HSVP- SAÚDE DO IDOSO - FARMÁCIA  

E-mail: suelenmagri@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a 

justificativa): 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

O teor da solicitação se deve à questão número 10, na prova do curso de farmácia- Políticas 

Publicas-Geral. 

 

Questão 10 - O Agente de Combate de Endemias (ACE) é um profissional fundamental para 

o controle de endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na 

Estratégia Saúde da Família, participando das reuniões e trabalhando sempre em parceria 

com o Agente Comunitário de Saúde (ACS). Analise as seguintes afirmativas, com 

atribuições que são exclusivas do ACE. 

I. Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de 

reservatórios de doenças.  

II.  Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados à sua 

área de competência na UBS.  
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III.  Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico 

demográfico e sociocultural da comunidade. 

IV.  I Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico de 

seu território.  

V.  Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de 

intervenção para prevenção e controle de doenças.  

VI.  Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e 

prevenir doenças e agravos.  

 

Está correto apenas o que se afirma em:  

a) I, IV e V.  

b) II e IV.  

c) II, III, IV e V.  

d) I, II e V.  

e) I, III, IV e V. 

Questão 10 no gabarito oficial: letra A 

 

JUSTIFICATIVA: 

Acerca das atribuições dos Agentes de Combate de Endemias (ACE), como encontrado no 

site do Ministério da Saúde- disponível em: http://www.saude.gov.br/noticias/722-svs-

noticias/42279-parametros-ace-municipios. Acesso em: 03 de dezembro de 2019. 

Ressaltando as funções do Agente de Combate de Endemias descritas no site:  

 Uma atribuição do ACE é: registrar as informações referentes às atividades executadas; 

Sendo assim, entende-se que o item II. da questão está correto pois o ACE deve 

registrar as informações referentes ás atividades realizadas, ou seja, ele deve 

implementar e manter atualizados as rotinas, registrando as atividades que ele 

realizou e armazenando esses registros na UBS. 

 Portanto, venho justificar por meio deste que existem duas respostas corretas a 

questão A e a questão D 

 

 

http://www.saude.gov.br/noticias/722-svs-noticias/42279-parametros-ace-municipios
http://www.saude.gov.br/noticias/722-svs-noticias/42279-parametros-ace-municipios
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PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

RESPOSTA: QUESTÃO Nº 10 

ITEM: 

II -Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua 

área de competência na UBS.  Errada esta função e do  enfermeiro (Portaria 2.436-

2017 -item 4 - ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA- 4.2.1 

– Enfermeiro) 

OBS: 

* REGISTRAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS ATIVIDADES 

EXECUTADAS; E DIFERENTE /OUTRO SENTIDO DE: 

- IMPLEMENTAR E MANTER atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados 

a sua área de competência na UBS.  

RECURSO IMPROCEDENTE 

 


