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PREFEITURA DE BONITO (PE) 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA APLICADA EM 21/02/2021 
EDITAL Nº 01/2020, PUBLICADO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
O Instituto ADM&TEC, após analisar e julgar os recursos submetidos pelos(as) candidatos(as) através do formulário eletrônico específico para esse fim no período determinado em 

edital, apresenta abaixo as respostas aos recursos da prova objetiva realizada no dia 21/02/2021. 
 
 

# CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

31942 
AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (ESF 
ARLINDO CAVALCANTE) 

1 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 1 da prova para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (todas as áreas) é VERDADEIRA, 
pois está de acordo com Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, de vigilância epidemiológica e de controle - guia 
de bolso / elaborado por Gerson Oliveira Pena [et al]. - Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde, 1998, pág. 
35 (disponível em: http://bit.ly/2AGDvsz). Destacamos, ainda, que o (a) candidato (a) não apresentou informações suficientes 
sobre o teor do seu recurso. 

31944 
AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (ESF BOA 
VISTA) (ÁREA 1) 

18 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 18 da prova para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (todas as áreas) é VERDADEIRA, 
pois está de acordo com o 3º parágrafo do texto de referência "O ACS e a alimentação complementar". Vejamos: "e a 
Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que se propõe a promover o aleitamento materno e a alimentação complementar 
saudável para crianças menores de dois anos de idade e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde 
na atenção básica (4), é uma dessas políticas de Estado". 

31945 
AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (ESF 
ARLINDO CAVALCANTE) 

21 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 21 do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (todas as áreas) é FALSA, pois o livro tem 450 
páginas. A fração do livro que já foi lida é dada por: 1/5 + 2/3 = 3/15 + 10/15 = 13/15. Assim, a fração do que falta ser lido é 
dado por 15 - 13 = 2 ou 2/15, o que corresponde a 60 páginas. Logo, devemos dividir 60/2 = 30, ou seja, o total de páginas do 
livro é dado por 15 partes de 30 páginas. Assim, temos: 30 x 15 = 450 páginas. Tema: operações com números inteiros. 

31946 
AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (ESF 
ARLINDO CAVALCANTE) 

21 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 21 do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (todas as áreas) é FALSA, pois o livro tem 450 
páginas. A fração do livro que já foi lida é dada por: 1/5 + 2/3 = 3/15 + 10/15 = 13/15. Assim, a fração do que falta ser lido é 
dado por 15 - 13 = 2 ou 2/15, o que corresponde a 60 páginas. Logo, devemos dividir 60/2 = 30, ou seja, o total de páginas do 
livro é dado por 15 partes de 30 páginas. Assim, temos: 30 x 15 = 450 páginas. Tema: operações com números inteiros. 

31943 
AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (ESF 
ARLINDO CAVALCANTE) 

30 INDEFERIDO 

A assertiva II da questão 30 da prova para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (todas as áreas) é FALSA, pois o 
trecho “empresas nacionais possam ser beneficiadas com a redução de impostos sobre insumos farmacêuticos em geral” 
torna a assertiva incorreta, caracterizando uma extrapolação. O texto afirma que a regulamentação busca contribuir para 
“enfrentar o caráter de emergência de saúde pública no país, resultante do surto do novo coronavírus”. Destaca-se, ainda, 
que a palavra "impostos" (ou mesmo "tributo") não aparece no texto. Tema: interpretação de textos. 

31947 
AGENTE COMUNITÁRIO 
(A) DE SAÚDE (ESF 
COLÔNIA) (ÁREA 1) 

30 INDEFERIDO 
O gabarito das provas objetivas é publicado no site do Instituto ADM&TEC (www.admtec.org.br). O (a) candidato (a) deve 
acompanhar o site do Instituto e o edital para manter-se informado sobre as demais etapas da seleção. 

 


