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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2022 

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 
 

 
 

O Secretário de Saúde do Município de Ribeirão, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO as Respostas dos Recursos Contra Questões e Gabaritos, conforme a seguir: 

 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

 
CARGOS: 01 AO 11 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS 

 
1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

01 -  

02 -  

03 -  

04 04 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO: LETRA C  
A questão versa sobre o conteúdo de Pontuação, precisamente, o emprego da 
vírgula. No enunciado da questão, destaca-se o fragmento “mas trata-se, na 
verdade, de um grande processo de colonização”, cuja pontuação se dá devido ao 
adjunto adverbial deslocado ‘na verdade’, portanto, isolado entre vírgulas. Tal 
emprego ocorre pela mesma razão em ‘declaradamente’, por também ser um 
adjunto adverbial deslocado. Na alternativa A, a vírgula separa termos de mesma 
função sintática; nas alternativas B, D, E separa termos com função de 
esclarecimento, de explicação: o aposto. 

05 -  

06 06 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO: LETRA B 
É preciso atentar para o enunciado da questão que solicitava, quanto ao emprego 
das classes gramaticais, a alternativa INCORRETA. Levando em consideração a 
instrução da questão e as alternativas apresentadas, a única ERRADA é alternativa 
B. Nela, a categoria gramatical do termo ‘primitivas’, no contexto apresentado, é 
um adjetivo – classe variável - que determina o substantivo ‘religiões’, logo, não 
indica circunstância. Diferentemente do que ocorre com os vocábulos ‘geralmente’ 
e ‘sempre’, ambos advérbios e invariáveis, indicando circunstâncias de modo geral/ 
genérica e de tempo, respectivamente.  
As demais alternativas estão corretas no tocante ao emprego das palavras e aos 
comentários: 
Alternativa A: Os termos ‘sem tamanho’ e ‘de colonização’ são locuções adjetivas e 
determinantes dos nomes ‘violência’ e ‘processo’, respectivamente. 
Alternativa C: Os termos ‘nada’, ‘esse’, ‘que’ pertencem à classe gramatical dos 
pronomes e, de acordo com o contexto apresentado, substituem ou especificam o 
nome. 
Alternativa D: O vocábulo ‘só’, no contexto expresso, denomina-se como um 
advérbio – classe invariável -, podendo ser substituído por ‘apenas’ ou ‘somente’, 
sem alteração semântica. 
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Alternativa E: Os termos ‘instala’ e ‘seja’ pertencem à categoria gramatical do 
verbo, flexionados na terceira pessoa do singular no presente do indicativo e 
presente do subjuntivo, respectivamente. 
 

07 -  

08 -  

09 09 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO: LETRA E 
O enunciado da questão afirma que o vocábulo ‘anti-indígena’ – segundo a norma 
culta - É ORTOGRAFICAMENTE ESCRITO COM HÍFEN e solicita que seja identificada 
a alternativa cuja palavra NÃO é regida por ESSA regra, ou seja, uma palavra que 
não se escreva com hífen. É preciso destacar que o elemento anafórico ‘ESSA’, no 
contexto do enunciado, determina o substantivo ‘regra’ e retoma o segmento:  É 
ORTOGRAFICAMENTE ESCRITO COM HÍFEN – já expresso anteriormente. Assim, 
levando em consideração a instrução da questão e as alternativas apresentadas, a 
única ERRADA é a alternativa E, pois o vocábulo ‘autossuficiente’ não possui em 
sua ortografia oficial o emprego do hífen, conforme acordo ortográfico. Nas demais 
alternativas, todas as palavras elencadas devem ser  escritas com hífen, 
obedecendo à ortografia vigente. 
Alternativa A:  micro-organismo; Alternativa B:inter-racial;  Alternativa C:recém-
nascido;  Alternativa D: sub-humano. 

10 -  

11 -  

12 -  

13 -  

14 14 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO: LETRA B 
 
A questão aborda o emprego da regência verbal, solicitando assinalar a alternativa 
que não atende à norma padrão. Assim, o verbo (termo regente) pode exigir ou não 
a preposição - dependendo da transitividade dele e da contextualização - em 
relação ao termo regido (complemento verbal). A alternativa B está incorreta, 
porque o verbo ‘presenciar’, no sentido de ver, é transitivo direto, logo, não exige 
a preposição ‘a’ antes do pronome relativo ‘que’ (objeto direto).  O correto seria: 
‘A grande destruição do território Ianomâmi que presenciamos...’. 
Nas demais alternativas apresentadas, a regência verbal está empregada em 
obediência à norma culta. 
Alternativa A: O verbo ‘deparar’, no contexto, é transitivo indireto e exige 
complemento verbal com a preposição ‘com’: É uma tragédia com a qual nos 
deparamos...; 
Alternativa C:  O verbo ‘referir-se’ é transitivo indireto e exige  complemento   verbal 
com a preposição ‘a’: ‘Esse descaso a que  nos referimos’; 
Alternativa D:  O verbo ‘falar’, no contexto,  é transitivo indireto e exige  
complemento   verbal com a preposição ‘de’: ‘A grave situação humanitária da qual 
falamos’; 
Alternativa E: O verbo ‘mencionar’, no sentido de citar, é transitivo direto, logo, não 
exige a preposição   antes do pronome relativo ‘que’ (objeto direto).  ‘As medidas 
que o governo mencionou’. 

15 -  
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2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 17 QUESTÃO ANULADA. 

18 -  

19 -  

20 -  

21 -  

22 22 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO  
Justificativa:  
 
O aleitamento materno pode melhorar a qualidade de vida das famílias, uma vez que as 
crianças amamentadas adoecem menos. Graças aos inúmeros fatores existentes no leite 
materno que protegem contra infecções, ocorrem menos mortes entre as crianças 
amamentadas. Estima-se que o aleitamento materno poderia evitar 13% das mortes em 
crianças menores de 5 anos em todo o mundo, por causas preveníveis. Além de alimentar 
o bebê, o leite materno possui anticorpos que o protegem contra diversas doenças, como 
diarreia, infecções respiratórias e alergias. 
 
Dado o exposto, a banca mantém o gabarito preliminar, a letra “E”.  
 

23 -  

24 -  

25 25 DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA  
Justificativa:  
 
Após análise e pesquisa nos sites oficiais do Governo Federal, foi confirmado que a 
Anvisa é sim responsável pela organização e fiscalização da Biosegurrança, como conta 
no trecho a seguir:  
 
Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem sede e foro no Distrito Federal, e 
está presente em todo o território nacional por meio das coordenações de portos, 
aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. 
Tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por 
intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e 
das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, 
fronteiras e recintos alfandegados. 

Sendo assim, todas as afirmativas são verdadeiras.  

Dado o exposto, a banca anulará a questão.  

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 -  

32 -  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
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33 -  

34 34 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO  
Justificativa:  
 
De acordo com o site oficial do Governo Federal, o  Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS) foi oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991.  
 

Fonte: Estratégia Saúde da Família, 2023. Gov.br, 2023.  
Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/estrategia-saude-
da-familia>. Acesso em: 17 de fev. de 2023. 

 
Dado o exposto, a banca mantém o gabarito preliminar, a letra “A”.  
 

35 35 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO  
Justificativa:  
 
A afirmativa II há uma menção sobre vidros especiais que não podem ser reciclados, como 
vidro de tampa de forno e microondas.  
 
O papel alumínio é um metal reciclável, assim como as latinhas de refrigerante e outras 
bebidas que também são de alumínio e são recicláveis.  
Porém, na afirmativa I fala-se sobre papel laminado, que também é um item reciclável.  
Não há inverdade na afirmativa III uma vez que a mesma não cita espelhos como materiais 
recicláveis, mas sim disserta sobre a dificuldade em reciclar o espelho entre outros 
materiais.  
 
Fontes:  
Quais os tipos de vidro que não podem ser reciclados?, 2023. Archglassbrasil, 2023. 
Disponível em: <https://archglassbrasil.com.br/artigos/quais-os-tipos-de-vidro-que-nao-
podem-ser-reciclados/>.   Acesso em 17 de fev. de 2023.  
 
Dado o exposto, a banca mantém o gabarito preliminar, a letra “E”.  
 

36 -  

37 37 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO  
Justificativa:  
 
Se o comando fosse sobre “Quantos itens estão corretos?”, então consequentemente os 
candidatos só teriam 5 opções possíveis de resposta: 0, 1, 2, 3 ou 4.  
 
Porém, no enunciado da questão os candidatos são orientados a analisar os itens que 
seguem sobre a Educação Alimentar. Constam 4 itens numerados para análise: I, II, III e 
IV. Posteriormente à apresentação dos itens, é pedido que os candidatos assinalem a 
alternativa que contempla a soma dos itens corretos, como todos os itens são corretos, a 
soma de I+II+III+IV é igual a 10.  
 
Quanto ao conteúdo programático, sucede que consta no edital do concurso que a 2ª 
parte da prova seria sobre os Conhecimentos Específicos e Educação Alimentar está 
incluída nos conhecimentos específicos exigidos em edital.  
 
Diante do exposto, a banca mantém o gabarito preliminar, a letra “E”.  
 

38 -  

39 39 INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO  
Justificativa:  
 

https://archglassbrasil.com.br/artigos/quais-os-tipos-de-vidro-que-nao-podem-ser-reciclados/
https://archglassbrasil.com.br/artigos/quais-os-tipos-de-vidro-que-nao-podem-ser-reciclados/
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Ribeirão, 26 de fevereiro de 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas doenças transmissíveis, o período de latência é o tempo que transcorre desde a 
infecção até que a pessoa se torne infectada. O período de incubação é o tempo que 
transcorre desde a infecção até a apresentação dos sintomas. No caso das doenças não 
transmissíveis, a terminologia difere um pouco e se considera que o período de latência 
corresponde ao período que transcorre entre o desenvolvimento da doença subclínica até 
a apresentação de sintomas.  

 
Fonte: Módulo de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades (MOPECE) 
foi elaborado pelo Programa Especial de Análises de Saúde do Escritório Central da 
Organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_2.pdf.> 
p.25. Acesso em 17 de fev. de 2023.  
 
Diante do exposto, a banca mantém o gabarito preliminar, a letra “B”.  
 

40 40 DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA  
Justificativa:  
 
Na afirmativa I a frase está incompleta, este fato prejudicou a interpretação.  
 
Por isso, a banca anulará a questão.  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_2.pdf

