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PROCESSO SELETIVO PÚBLCO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 49/2014 

RIS – RESIDENCIA INTEGRADA EM SAÚDE – 2015 
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO 

 
AVISO Nº 09 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES DO GABARITO 

OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
A Empresa Hospital Nossa Senhora da Conceição S. A. (Matriz) e suas Filiais que compõem o 
chamado Grupo Hospitalar Conceição - GHC, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, 
o que segue: 
 
1. Das Respostas dos Recursos Administrativos Sobre Questões do Gabarito Oficial das Provas 

Objetivas 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Questão 01– Gabarito mantido 

A assertiva III afirma que houve o confrontamento do movimento da reforma democrática com o 
discurso liberal hegemônico da época, o que está correto, de acordo com a bibliografia sugerida para o 
certame (FLEURY, 2009). Não há no texto indicação de preponderância no segmento econômico, 
(observar que “o predomínio das decisões econômicas sobre...” é também elemento de 
confrontamento). Ainda que houvesse preponderância de algum dos elementos do confronto, a 
assertiva continuaria correta. Ainda que ocorra (citado pelo autor) “o fracasso das reformas liberais”, o 
fato é que o confronto ocorreu. O que não retira a correção da assertiva. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 

Os termos utilizados para a formulação da questão são correntes no texto oferecido como “bibliografia 
sugerida”, em especial em Merhy, (1997). Não há elementos que dificultem a compreensão do 
candidato em relação ao que é perguntado. 
 
 
 



Grupo Hospitalar Conceição - GHC  
   Residência Integrada em Saúde - 2015   

Processo Seletivo - Edital de Abertura 49/2014 
Aviso nº 09 – Respostas dos Recursos Administrativos Sobre Questões do Gabarito Oficial das Provas Objetivas 

 
2 

 
 

Realização: Fundação La Salle 

Questão 06 – Gabarito mantido 

A assertiva III afirma que “O Piso da Atenção Básica – PAB –, é um valor per capita transferido pelo 
Ministério da Saúde aos municípios de modo a financiar a atenção básica” – a assertiva está correta de 
acordo com a bibliografia sugerida, em especial Paim (2011). Ainda que o PAB possa ter componentes 
diversos, a assertiva segue correta. 
 
Quanto à questão da transferência: ainda que os recursos sejam repassados através de Fundos, a 
assertiva segue correta. O Fundo não é um órgão da administração, mas sim uma “conta” para onde 
são direcionados os recursos (dos entes federados). 
 
Questão 11– Gabarito mantido 

A assertiva II afirma que “É reconhecida, no Brasil, a desqualificação do saber popular, o que justifica 
em grande medida, os escassos resultados dos movimentos da participação popular”. Trata-se de uma 
afirmação que não encontra respaldo no autor citado, ou na bibliografia sugerida. Os trechos citados 
apontam para a identificação de pouca importância institucional, por vezes dada, aos movimentos de 
participação popular, o que não confirma a afirmação de que “È reconhecida, no Brasil, a 
desqualificação do saber popular”. O saber popular tem sido reconhecido como de importância 
fundamental para o processo de controle social, que tem ganhado força justamente por sua 
importância para a implementação de um processo de melhoria contínua. O processo de culpabilização 
é uma tentativa de desqualificação do saber popular que é nefasto ao processo de participação popular 
desejado. Ainda, que o mutirão seja uma das formas de participação mais utilizada essa não é uma 
das formas mais legítimas. A execução de mutirões é o resultado de um processo de remediação de 
situações, onde a participação popular se dá de forma paliativa e focal. As formas mais legítimas de 
participação popular se dão na medida da participação do uso do saber popular, valorizado e 
reconhecido como tal. 
 
Questão 20 – Gabarito anulado 

A falta de informações no enunciado da questão impossibilita a resolução da mesma. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ENFERMAGEM 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 

A questão foi elaborada a partir do Caderno de Atenção Básica, nº 28, Acolhimento à demanda 
espontânea: Queixas mais comuns na Atenção Básica. VOLUME II. Brasília, DF. 2012, o qual consta 
no conteúdo programático. Sobre o animal, diz que “o período de observação de dez dias é restrito aos 
cães e gatos.” Portanto, a afirmativa A está correta. A afirmativa D é incorreta, pois segundo o MS, 
Caderno de Atenção Básica, nº 28. Acolhimento à demanda espontânea: Queixas mais comuns na 
Atenção Básica. VOLUME II. Brasília, DF. 2012, são considerados ferimentos GRAVES os ferimentos 
nas “polpas digitais e/ou plantas dos pés” e não pés, como descrito. 
 
Questão 34 – Gabarito anulado 

A alternativa A está incorreta, pois de acordo com o MS, Acolhimento e Classificação de Risco nos 
Serviços de Urgência, Política Nacional de Humanização da Atenção e gestão do SUS. Brasília, DF, 
2009, o funcionamento do acolhimento traz a possibilidade de analisar a governabilidade das equipes 
locais, a humanização das relações nos serviços e a multi/interdisciplinariedade nas PRÁTICAS e não 
nas POLÍTICAS, conforme está redigido na segunda afirmativa. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

A alternativa B está incorreta, pois segundo BRUNNER & SUDDARTH, Tratado de enfermagem 
médico-cirúrgica, Editora Guanabara Koogan, Ed 11ª, 2008. Cap. 57: “a perda da pele em pacientes 
com lesões por queimaduras resulta numa incapacidade de regular a temperatura corporal” (...) “podem 
exibir baixas temperaturas corporais nas primeiras horas depois da lesão”(...) e, “a medida que o 
hipermetabolismo redefine as temperaturas centrais o paciente torna-se hipertérmico.”Ou seja, o 
paciente NÃO apresenta HIPOTERMIA durante todo o período de tratamento, conforma afirmado. A 
abordagem das lesões pulmonares por inalação, na alternativa E, é cabível já que, segundo BRUNNER 
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& SUDDARTH, Tratado de enfermagem médico-cirúrgica, Editora Guanabara Koogan, Ed 11ª, 2008. 
Cap. 57: “a instabilidade hemodinâmica é o evento inicial depois de uma queimadura importante (...) e, 
“envolve, mecanismos cardiovasculares, hidroeletrolíticos, do volume sanguíneo, pulmonares e outros 
mecanismos.”   
 
 
NUTRIÇÃO 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 

A questão foi baseada em um estudo de caso do próprio documento.  O texto da conduta a seguir no 
caso é: “orientar para que a mãe aumente a ingestão de líquidos: água tratada, filtrada e fervida (no 
mínimo 1 litro, dar dicas para utilizar a garrafa de plástico ou tomar 2 copos pela manhã e 2 copos pela 
tarde). Sucos e chás são complementares.” As argumentações lançadas são de interpretação pessoal: 
1 litro de água é suficiente para manter a lactação, a quantidade está especificada nos dez passos 
como correta. Se na frase constasse NO MÁXIMO, ou ATÉ 1 litro, concordar-se-ia com a 
argumentação. Em outra bibliografia indicada para estudo neste concurso, como o livro da Dra. Márcia 
Vitolo, a orientação chega a ser mais generalista, como somente 4 copos ao dia. Em outra fonte 
bibliográfica indicada (Mahan, 2012), o aconselhamento é de “consumo de líquidos apropriado, quando 
a nutriz estiver com sede” (capítulo 16). A alternativa “A” está CORRETA, válida mesmo sem conter a 
expressão “no mínimo”, ou “além de outros líquidos”.   
 
Questão 29 – Gabarito alterado 

As definições das alternativas “A” e “B“ estão trocadas para ambos os termo light e diet, portanto, estão 
incorretas.  Na alternativa “C”, o chocolate diet tem isenção de sacarose, e não de lipídeo (o cacau é 
um alimento cuja composição principal é o lipídeo, não há como isentá-lo deste). Na alternativa “D”, a 
sacarina é diet, por não possuir calorias.  A alternativa “E” seria a correta, por afirmar que “light não 
pode ser ISENTO”.  
 
Questão 31 – Gabarito anulado 

A questão solicita dois aspectos importantes a serem investigados, que são próprios do idoso, além 
das questões de saúde do adulto, e a alternativa correta cita três. Neste caso, a diferença entre o 
solicitado e as opções de resposta podem gerar dúvidas ao escolher a alternativa correta.  
 
Questão 34 – Gabarito anulado 

Não há alternativa passível de estar correta. Na alternativa II, a lipogênese é a via citada 
incorretamente, haja vista o momento catabólico do estresse. Na alternativa III, a incorreção está na 
citação da fase “ebb”, onde o a taxa metabólica diminui, não aumenta. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

A terapia de nutrição enteral é oficialmente definida no Brasil pela RDC n° 63 de 06/07/00, da ANVISA, 
como: “Alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou 
combinada, de composição química definida ou estimada, especialmente elaborada para USO POR 
SONDAS OU VIA ORAL, industrializadas ou não, utilizadas exclusiva ou parcialmente para substituir 
ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades 
nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar visando a síntese ou manutenção dos 
tecidos, órgãos ou sistemas.” A questão objetivou contemplar os ASPECTOS GERAIS da terapia 
nutricional do queimado, sem especificar qual a extensão da queimadura. Claramente, a via enteral 
será a prioridade, seja oral ou enteral por sonda. Quanto às demais alternativas, a incorreta só poderia 
ser a “E”, pois a glutamina é sempre citada como uma alternativa na terapia nutricional do queimado, 
recomendada em “até 30g/dia, embora não haja ainda nenhum dado conclusivo em queimados”. 
(Sobotka, 2008, capítulo 8). 
 
 
FARMÁCIA 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 

O parágrafo 3º do artigo 52 da RDC 44/2009 informa que “O local onde se encontram armazenados os 
estoques de medicamentos para dispensação solicitada por meio remoto deverá necessariamente ser 
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uma farmácia ou drogaria aberta ao público nos termos da legislação vigente”, ou seja, o verbo “dever” 
contido na frase acima é impositivo (trata-se de uma obrigação) que seja uma farmácia ou drogaria 
aberta ao público, não se tratando de uma opção (quando se utiliza o verbo “poder”). 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 

Na referência ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Departamento de Medicamentos Essenciais e 
Outros Medicamentos. A importância da Farmacovigilância: monitorização da segurança dos 
medicamentos. Organização Mundial da Saúde – Brasília: Organização Panamericana da Saúde, 
2005, consta que “Estudos caso-controle e outros métodos farmacoepidemiológicos têm sido, cada vez 
mais, usados para estimar os danos associados aos medicamentos durante sua comercialização”, ou 
seja, estudos caso-controle são retrospectivos que servem para avaliar problemas durante a 
comercialização, ao contrário dos estudos randomizados controlados que são prospectivos e são úteis 
na fase de desenvolvimento de novos medicamentos. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

A referência BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Uso Racional de Medicamentos - 
Temas Selecionados. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012, traz de forma muito clara a 
informação que consta na alternativa B, ou seja, “Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina 
(ISRS) são administrados na dose recomendada, após um ou poucos dias de uso de menor dose”. 
Sendo as demais alternativas incorretas, a única alternativa correta é a letra B. 
 
 
ODONTOLOGIA 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 

Segundo o Caderno de Atenção Básica n° 17, está escrito: “A partir da erupção dos primeiros molares 
decíduos pode-se usar o mínimo possível de dentifrício (quantidade equivalente a um grão de arroz 
cru)”. Justamente pelo fato de não ser preconizada a utilização de dentifrício não fluoretado dentro do 
paradigma de promoção de saúde bucal, subentende-se DENTIFRÍCIO FLUORETADO. A assertiva III 
está correta. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 

Em Lindhe, J. (2010), no capítulo 21, está escrito: “Essas metanálises de estudos observacionais em 
humanos sugerem um aumento modesto, mas estatisticamente significativo, no risco de doença 
cardiovascular com doença periodontal.” Os resultados de estudos observacionais mostram 
associações estatisticamente significativas entre doenças periodontais e doenças cardiovasculares, 
porém a intensidade das associações é fraca. As doenças periodontais não são reconhecidas como 
fator de risco para doenças cardiovasculares, pois não preenchem todos os critérios que as 
classificariam como tal. A afirmativa é falsa. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 

Em MOISÉS, S.T.; MOISÉS, S.J.; KRIGER, L. (2008), no capítulo 9, está escrito: “Empoderamento: 
tomada de decisões que interferem na saúde. Autonomia: desenvolvimento de capacidades 
individuais.” Na afirmativa III os conceitos estão invertidos, portanto esta afirmativa está incorreta. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

Segundo Goes, P.S.A e Moyses, S.J (2012), no capítulo 5, está escrito: “Outro instrumento de 
programação no SUS é a Programação Pactuada e Integrada da Assistência à Saúde (PPI), que visa à 
organização da rede de serviços, propiciando a transparência aos fluxos estabelecidos e a definição 
dos limites financeiros destinados à assistência da população própria de cada município e das 
referências recebidas de outros municípios a partir de critérios e parâmetros pactuados”. A 
Programação Anual de Saúde (PAS) operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, que 
não é nem mesmo citado na afirmativa II, que, portanto, está incorreta. 
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Questão 40 – Gabarito mantido 

Segundo Fejerskov,  O.;  Kidd,  E. (2005), no capítulo 5, está escrito: “No molar superior, por exemplo, 
as fossas central e DISTAL são locais que tipicamente acumulam placa e, portanto, também são locais 
onde a cárie ocorre com mais frequência”. A afirmativa I está incorreta, pois cita a fossa MESIAL, onde 
há menor acúmulo de placa bacteriana e menor frequência de cárie. 
 
 
PSICOLOGIA 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 

Embora o que está descrito nas alternativas “A” e “B” tenham acontecido durante o século XX, elas 
individualmente não justificam o fato de o século XX ser considerado o século da psicologia. Segundo a 
autora, fica claro que o que torna o século XX o século da psicologia foram as modificações que esta 
disciplina imprimiu na sociedade como um todo. Segue trecho da autora: “O século XX foi certamente o 
século da psicologia – será que o século XXI será igual? O que quero dizer, quando coloco o século XX 
como século da psicologia não é somente que esse foi o século em que a psicologia se transformou 
em disciplina, com departamentos universitários, professores especializados, diplomas, qualificações e 
esse tipo de coisa. Nem que esse foi o século em que a psicologia decolou como uma profissão: com 
corpos profissionais, qualificações, empregos relacionados e muito mais. Penso que, mais do que isso, 
esse foi o século da psicologia, porque a psicologia através do século XX ajudou a construir a 
sociedade em que nós vivemos e também o tipo de pessoas em que nos transformamos”. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 

“A Psicologia Médica se apresenta como uma disciplina interligada às diferentes especialidades que 
circulam pelos serviços de saúde, tendo como objeto principal a relação médico paciente, ou de forma 
mais genérica, a relação profissional de saúde paciente, em seus desdobramentos patogênicos ou 
terapêuticos, em uma abordagem primordialmente psicanalítica.” Na afirmativa I está claro que a 
psicologia médica abrange apenas a classe médica o que torna a afirmativa errada. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 

A alternativa C está correta, pois embora não tenha em seu corpo todo o detalhamento dos desafios do 
Ministério da Saúde com relação aos cuidados com a saúde mental, tem em sua totalidade uma 
descrição correta do principal desafio encontrado pelo mesmo. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

Embora seja dito que o atual modelo utilizado pela atenção básica ainda adote, muitas vezes, o modelo 
com a perspectiva de saúde fragmentada, isso não quer dizer que a atenção básica passe a incluir o 
modelo fragmentado em seu cerne, e sim, que o modelo de atenção básica, conforme o seu conceito e 
a superação do modelo hospitalocêntrico no atendimento ao transtorno mental ainda não está 
totalmente implantado. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 

O texto deixa claro que a psicologia hospitalar passa a “ser percebida”, “ter importância” a partir da 
década de 60, fica claro que a expressão “somente começam a figurar nas comunidades(...)” não está 
dizendo que antes não existiam profissionais nesses campos, mas sim que passam a ser figuras com 
importância (figurar) somente a partir deste período. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

As palavras diretriz e princípio possuem o mesmo sentido. Fica muito claro que foram utilizadas como 
sinônimo. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 

No ítem II está descrito que “A responsabilidade de levantar as problemáticas da comunidade e suas 
realidades para a elaboração de planejamento de ações é da equipe matricial”, segundo o texto essa é 
uma das atividades da equipe de matriciamento, em nenhum momento a questão coloca que esta é a 
única atividade desta equipe, tampouco que somente esta deve realizar tal atividade e sim que esta 
atividade deve ser feita por ela. 
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Questão 38 – Gabarito mantido 

A última afirmativa foi considerada falsa, pois no final da reflexão o autor coloca que “olhamos para trás 
e identificamos que as estratégias hoje adotadas pelos conselhos antidrogas se revestem das mesmas 
características adotadas pelos antigos conselhos de entorpecentes” e a questão afirma que a política 
antidrogas tem hoje um caráter muito distinto dos adotados pelos antigos conselhos o que não é 
verdade. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 

Está descrito o conceito de psicologia da saúde: “Concretamente, a Psicologia da Saúde é conceituada 
por Matarazzo (conforme citado por Remor, 1999) como (...) o conjunto de contribuições científicas, 
educativas e profissionais, que as diferentes disciplinas psicológicas fazem à promoção e manutenção 
da saúde, à prevenção e ao tratamento da doença, à identificação dos correlatos etiológicos e 
diagnósticos de saúde, à doença e as disfunções relacionadas, à melhora do sistema sanitário e à 
formação de uma política sanitária”. Embora seja dito que o atual modelo utilizado pela psicologia no 
campo da saúde coletiva ainda adote muitas vezes o modelo biomédico isso não quer dizer que a 
psicologia da saúde passe a incluir o modelo biomédico e sim que o modelo de psicologia da saúde, 
conforme o seu conceito ainda não está totalmente implantado. 
 

 
FONOAUDIOLOGIA 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 

A resposta correta para a questão 22 é a letra E: observar a dentição, atentando para números de 
dentes, tipos de mordida e condições de higiene oral. Segundo Hernandez e Marchesan (2001) o 
fonoaudiólogo não deve testar as consistências se o paciente não estiver com via oral liberada pelo 
médico; deve sempre considerar alterações motoras da fala, pois essas podem estar diretamente 
ligadas aos problemas de deglutição; deve procurar nas crianças reflexos que deveriam estar inibidos 
ou observar se estão exacerbados ou enfraquecidos. Na população adulta deve-se atentar para 
reflexos patológicos (mordida, travamento de arcadas e procura) ou se são exacerbados (reflexo de 
vômito); por fim, a avaliação de mobilidade de língua e mandíbula deve ser realizada de forma isolada 
e sem alimentos. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 

A resposta correta é a letra C: a ausculta cervical é um método válido para identificação da aspiração 
e, muitas vezes, pode prever uma possível aspiração. Segundo Furkim e Santini (2004) a posição mais 
adequada do estetoscópio para a realização da ausculta cervical é a parte lateral da junção da laringe 
e a traqueia, e não o esôfago, anterior a carótida. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido 

A resposta correta para esta questão é a letra A. Podemos ler em Furkim e Santini (2004) sobre a 
avaliação videofluoroscópica: “Quanto às vantagens podemos citar: análise dinâmica, precisa e 
imediata da deglutição, antes, durante e após o disparo de reflexo faríngeo...”. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 

A resposta correta para esta questão é a letra D. A primeira afirmação é VERDADEIRA, como se lê em 
Hernandez e Marchesan (2001): “ O câncer de cabeça e pescoço pode ser tratado cirurgicamente e/ou 
por radioterapia ou quimioterapia. Todos esses tipos de tratamentos podem ocasionar disfagias...”. A 
segunda afirmativa também é verdadeira, de acordo com os mesmos autores: “De maneira bastante 
simplista, podemos dizer que ressecções horizontais afetam prioritariamente as funções de 
deglutição...”. Já a última afirmativa, segundo Hernandez e Marchesan (2001), está incorreta: “com o 
objetivo de trabalhar a movimentação faríngea durante a deglutição é utilizada a manobra de 
anteriorização da língua entre os dentes associada à deglutição seca. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 

A resposta correta para essa questão é a letra D, doenças obstrutivas respiratórias. Segundo Rehder e 
Branco (2011), os distúrbios vocais e os de deglutição podem ser causados por presença de doenças 
neurológicas e de imobilidade laríngea associadas ao câncer de cabeça e pescoço, à prematuridade, 
encefalopatias e síndromes, à doença do refluxo gastroesofágico, e em decorrência de traqueostomias 
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e de doenças laríngeas inflamatórias. Doenças obstrutivas respiratórias, tais como asma, não são 
citadas pelos autores. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 

A resposta correta é a letra B. Essa afirmação está incorreta, conforme Rehder e Branco (2011) 
afirmam, a conduta fonoaudiológica deve ser determinada pelas manifestações funcionais do 
comportamento vocal e/ou da deglutição diagnosticados durante a avaliação com objetivo de promover 
modificações e adaptações das funções alteradas e não as reverter de maneira corretiva. As demais 
alternativas estão de acordo com a bibliográfica indicada (REHDER e BRANCO, 2011). 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

A resposta correta é a letra A, de 02 a 03 anos. Segundo a bibliografia indicada (SAÚDE DA CRIANÇA: 
Nutrição Infantil. Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Caderno de Atenção Básica, nº 
23. Brasília, DF. 2009.): “Vários estudos sugerem que a duração da amamentação na espécie humana 
seja, em média, de dois a três anos, idade em que costuma ocorrer o desmame naturalmente.”. A 
questão não se refere ao aleitamento materno exclusivo. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 

A resposta correta é a letra B, proteção contra o câncer de colo de útero. Segundo o texto SAÚDE DA 
CRIANÇA: Nutrição Infantil. Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Caderno de Atenção 
Básica, nº 23. Brasília, DF. 2009, os benefícios do aleitamento materno são: evita mortes infantis; evita 
diarreia; evita infecção respiratória; diminui o risco de alergias, diminui o risco de hipertensão, 
colesterol alto e diabetes, reduz a chance de obesidade, melhor nutrição, efeito positivo na inteligência, 
melhor desenvolvimento da cavidade bucal, proteção contra o câncer de mama, evita nova gravidez, 
menores custos financeiros, melhor qualidade de vida e promoção de vinculo afetivo entre mãe e filho. 
Não é citada a proteção contra o câncer de colo do útero. 
 
Questão 34 – Gabarito anulado 

A questão apresentou erro de digitação no enunciado, inviabilizando a possibilidade de indicação de 
resposta correta. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 

A resposta correta para esta questão é a letra A. Segundo Penteado, alcançar a ausência de doença é objetivo da 
prevenção da saúde. Já o objetivo da promoção em saúde é maximizar a saúde. 
 
FISIOTERAPIA 
 
Questão 23 – Gabarito anulado 

A questão apresenta duas alternativas passíveis de estarem corretas. 

 
Questão 27– Gabarito anulado 

A questão apresenta duas alternativas iguais. 
 
 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E SAÚDE 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 

A assertiva III está incorreta. O objetivo do Relatório, de que trata a Lei Complementar nº 141/12 é 
informar sobre a produção de serviços e verificar os seus resultados frente aos indicadores de saúde 
loco-regionais. O Relatório deve contemplar toda a rede (própria e conveniada), pois é uma ferramenta 
de análise. 
 

 
Porto Alegre, 13 de janeiro de 2015. 

 
 

Dr. CARLOS EDUARDO NERY PAES 
Diretor-Superintendente do 

Grupo Hospitalar Conceição - GHC 
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