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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Questão nº 9 

RECORRENTE / INSCRIÇÃO 

2000362267; 2000361883; 2000379336; 2000377420 

SOLICITAÇÕES 

é letra C  
 
SE CUSTA A MAIS DO QUE ABALA DE MENTA A DE CHOCOLATE CUSTA 3 E A DE MENTA R$0.30 CENTAVOS 

Chocolate 3,00 como que a bala seria 0,15 centavos? No caso a bala deveria ser 0,30 para dar total 3,30 

Concernente a questão de número 9 da prova de Agente Comunitário de Saúde. 
A questão nos dá a informação de que uma barra de chocolate e uma bala de menta juntas custam o valor de R$3,30, e o valor da barra é 
R$ 3,00 reais a mais que a bala de menta. 
Sabendo que a barra de chocolate custa R$3,00, não tem como a bala custar R$ 0,15 centavos, mas sim R$ 0,30 centavos. 
Sendo assim a alternativa correta é a "C" e não a "D", como está no gabarito que foi disponibilizado no site. 

O gabarito indica a resposta correta alternativa D, porém a correta é a letra C. Justificativa: Se a barra de chocolate + a bala de menta = R$ 
3,30 REAIS. E o problema aponta o valor da barra de chocolate por R$ 3,OO, a bala de menta equivale a um valor de R$ 0,30 centavos. 

ANÁLISE: A barra de chocolate custa R$ 3,15 e a bala R$ 0,15. Desta forma, o preço da barra de chocolate + a da bala = R$ 3,15 + R$ 
0,15 = R$ 3,30, conforme determina o enunciado. Da mesma forma, a barra de chocolate custa R$ 3,00 a mais que a bala (R$ R$ 3,15 – 
R$ 0,15 = R$ 3,00). 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 10 

RECORRENTE/ INSCRIÇÃO 

2000362808; 2000377420 

SOLICITAÇÕES 

Venho através desse recurso contestar o Edital deste Concurso; o Edital não consta o  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO de Matemática e 
Raciocínio Logico Quantitativo!! Portanto eu fui prejudicado nesse conteúdo cobrado em prova!! 
Obrigado. 

O resultado da expressão -3 + { 2 [ -12 :3 + ( 12 X 2 : 8 ) ] } não se encontra nas alternativas da questão número 10. O resultado da 
expressão é -3 e não se encontra dentro das alternativas. 

ANÁLISE: De acordo com o Edital: 

7.1. A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao exercício das atribuições do 
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO, e será composta de 40 questões de múltipla escolha, as quais serão elaboradas de acordo com o conteúdo 
programático constante do Anexo II deste Edital, sendo distribuídas e pontuadas na seguinte conformidade: 

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS POR DISCIPLINA TOTAL 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 

Matemática e Raciocínio Lógico Quantitativo 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

Legislação de Saúde Pública 

Conhecimentos Específicos 

8 

7 

5 

5 

15 

2 

2 

2 

3 

3 

16 

14 

10 

15 

45 

100 

No mesmo sentido: 

7.2 A bibliografia referencial indicada no Anexo II – Conteúdo Programático servirá como base para a elaboração das questões da prova 
objetiva e como parâmetro preponderante para dirimir eventuais recursos acerca das mesmas. 

No caso, não houve indicação de conteúdo programático específico, porém não houve indicação de bibliografia referencial na elaboração das 
questões, razão pela qual desnecessário. Ademais, as questões foram todas elaboradas com base em conhecimentos restritos ao ensino 
médio, conforme especificação do cargo. Por fim, não houve recurso administrativo contra as disposições do Edital, consoante determinação 
do mesmo: 

9.1. Caberá recurso administrativo, nos dois dias úteis seguintes à data das respectivas divulgações, em relação: 

a) ao Edital de Abertura de Inscrições; 

b) ao Edital de Indeferimento de inscrições; 
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c) à Prova Objetiva; 

d) ao Edital de Classificação Provisória após a Prova Objetiva.  

Neste norte, não houve prejuízo para os candidatos, o que se constata por ter sido este o único recurso apresentado neste sentido dentre os 
190 candidatos inscritos. Eventual cancelamento das questões, além de não ter base consistente, prejudicaria a vasta maioria dos candidatos 
que não se sentiram prejudicados pelas alegações indicadas pelo recorrente. Desta forma, a Banca delibera pelo indeferimento do recurso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

No que concerne à resposta da questão, a mesma está correta, conforme resolução abaixo: 

–3 + { 2 [ –12 : 3 + ( 12 x 2 : 8 ) ] } = ??? 

–3 + { 2 [ –12 : 3 + 3] } = ??? 

–3 + { 2 [ – 4 + 3] } = ??? 

–3 + { 2 [ – 1] } = ??? 

–3 + { - 2  } = – 3 – 2 = –  5 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 23 

RECORRENTE/ INSCRIÇÃO 

2000374091 

SOLICITAÇÕES 

Peço a anulação da questão 23 que trás o seguinte texto; (...) 
A resposta considerada correta é a letra C, 2 anos. 
O texto de que se trata essa lei foi vetado como mostra as noticias seguintes notícias:  
Pela legislação atual, os agentes têm que passar por cursos de formação introdutória e continuada. Mas foi vetado o trecho que obriga a 
realização desses cursos a cada dois anos e durante a jornada de trabalho. O Executivo alegou que os dispositivos gerariam despesa 
adicional.  
(Fonte: https://cd.jusbrasil.com.br/noticias/534382507/lei-que-define-atribuicoes-de-agentes-comunitarios-de-saude-e-publicada-com-vetos e 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/01/08/publicada-com-vetos-lei-que-reformula-carreira-de-agente-comunitario-de-saude) 
 
Peço que a questão seja analisada e anulada. 

ANÁLISE: Referido artigo havia sido vetado em 08/01/2018, porém foi aprovado posteriormente, agregando-se à Lei Federal nº 
11.350/2006. Consulta ao site oficial do governo federal (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11350.htm) 
demonstra que atualmente vigora a seguinte redação: 

Art. 5º  O Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde a 
que se referem os arts. 3º, 4º e 4º-A e estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos no inciso II do caput do art. 6º, no inciso I do 
caput do art. 7º e no § 2º deste artigo, observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.  

(...) 

§ 2º A cada 2 (dois) anos, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias frequentarão cursos de 

aperfeiçoamento.    

Desta forma a questão e a resposta não merecem reparo. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

Questão nº 32 

RECORRENTE/ INSCRIÇÃO 

2000367621 

SOLICITAÇÕES 

A questão 32 de agente comunitário, observando que a alternativa d está correta de acordo com o artigo da docente Louisy Oliveira lopes- 
Elzira Diniz de Moraes do instituto de Ensino de Londrina, dizendo q eliminar ingestão excessiva de álcool é certo também ,o q faz com q as 
três alternativas estejam corretas. 

ANÁLISE: A alegação não condiz com a resposta indicada no gabarito, pois o item considerado incorreto foi o 3 (eliminar açúcar e 
glúten da dieta). A resposta está correta conforme a fonte bibliográfica indicada. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11350.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-11.htm#art4
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Questão nº 37 

RECORRENTE/ INSCRIÇÃO 

2000366579 

SOLICITAÇÕES 

Analisando a questão 37 do caderno de resposta de agente comunitário de saúde, buscando informações sobre a Alimentação saudável 
para crianças até dois anos,  é i correto dizer que: a alternativa B e C estão incorretas, pois até o 6° mês é somente aleitamento materno,   
E a alternativa  C diz que deve-se iniciar com alimentação espessa ...mas na verdade é alimentação não espessa ..... Informações junto a 
saúde da criança de Promissão e de uma técnica de enfermagem. 

ANÁLISE: Segundo o Guia Alimentar para Crianças menores de 2 anos do Ministério da Saúde 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10_passos.pdf): 

 Passo 5: A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher; começar com consistência pastosa 
(papas/purês) e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da família (igual à alternativa C).  

Desta forma, o gabarito está correto. 

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10_passos.pdf

