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indeferido 
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RECURSO 

(Gabarito mantido 
ou alterado ou 

questão anulada) 

01 

O texto da portaria 2.436 de 21 de Setembro de 2007 menciona em seu Art. 7 é responsabilidade 
comum a todas as esferas do governo: 
IX. Desenvolver, disponibilizar e implantar os Sistemas de Informação da Atenção Básica vigentes, 
garantindo mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas nas UBS, de acordo 
com suas responsabilidades. 
Resposta: Este parágrafo está de acordo com a questão, dado que o Sistema de Informação vigente 
na Atenção Básica é o e-SUS AB. A alternativa II da questão ainda reintera que a diretriz da portaria 
está em conformidade com o plano de informatização das UBS, sendo esta uma das prioridades do 
Ministério da Saúde. 

Indeferido Mantido 

06 A referência bibliográfica citada na questão não foi publicada no Edital 01/COREMU/UFF/2018. Deferido Anulada 

07 Recurso apresentado pelo candidato não foi claro em sua justificativa/solicitação. Questão e gabarito 
mantidos. 

Indeferido Mantido 
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A Referência encontra-se no Edital do concurso 01/COREMU/UFF/2018. A questão inclui a 
atribuição do Promotor de Justiça sobre as transações relativas a alimentos. A atribuição deste 
profissional está contemplada na Lei apresentada na referência do concurso. 
  
A letra C diz: "Ao familiar do idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado 
o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável". A Lei informa que o 
"Idoso que esteja em domínio de sua faculdade mental é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde" ou seja, nestas circunstâncias esse direito não é assegurado ao familiar do 
idoso.  

Indeferido Mantido 

10 

A Constituição Federal é regulamentada pelas Leis 8080/90 e 8142/92, que estabelecem as 
diretrizes e as competências do SUS. Todos os fatores associados a saúde citados na alternativa 
correta da questão encontram-se no Art. 3 da Lei Orgânica da Saúde n. 8080/90. 

Indeferido Mantido 

 
                                                                
 
 


