
PREFEITURA DO RECIFE  

SECRETARIA DE SAÚDE 

 PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS  

 

O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 

deferidos, de acordo com o subitem 16.16 do Edital de Abertura nº 001/2019, interpostos contra as 

questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 001/2019:  

16.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as Provas 

Objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

16.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração 

de gabarito da Prova Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.  

16.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída 

a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

Agente de Saúde Ambiental e Combate às Endemias    

Avaliação Curso Introdutório  

 

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada   

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a 

questão será anulada, pois de acordo com o conteúdo apresentado em curso, a questão apresenta apenas 

duas alternativas corretas e não todas as alternavas corretas, sendo elas letras A) ou D).  

a) Primeiro estágio: poluição patogênica. Neste estágio, as exigências quanto à qualidade da água 

são relativamente pequenas, tornando-se comuns as enfermidades veiculadas pela água. 

d) No primeiro estágio, poluição patogênica, O uso de estações de tratamento de água e sistemas de 

adução podem prevenir os problemas sanitários neste estágio.  

QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada   

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a 

questão será anulada, pois de acordo com o conteúdo apresentado em curso, a questão apresenta apenas 



duas alternativas corretas, sendo elas letras A) ou D) conforme descrito no tópico 5 no subitem Visita 

domiciliar.  

QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada   

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a 

questão será anulada, pois de acordo com de acordo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 

do Recife, Art. 186, a alternativa correta seria a letra e). 

e) ficará afastado do cargo somente se for eleito prefeito.  

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada   

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a 

questão será anulada, pois são considerados animais sinantrópicos barata, escorpião, abelha, rato, 

camundongo, ratazana, sendo assim as alternativas B) e C) estão corretas .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


