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HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz)
e suas Filiais, que compõem o chamado
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO:
Hospital Fêmina
Hospital Cristo Redentor
Hospital Criança Conceição
Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte Moacyr Scliar
Unidade de Saúde Santíssima Trindade
Unidade de Saúde Parque dos Maias
Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida
Unidade de Saúde Jardim Leopoldina
Unidade de Saúde Floresta
Unidade de Saúde Divina Providencia
Unidade de Saúde Costa e Silva
Unidade de Saúde COINMA
Unidade de Saúde Barão de Bagé
Centro de Educação Tecnol. e Pesquisa em Saúde - CETPS
Centro de Atenção Psicossocial I - Infantil
Unidade de Saúde SESC
Centro de Atenção Psicossocial II - Adulto
Unidade de Saúde Conceição
Unidade de Saúde Jardim Itú
Centro de Atenção Psicossocial III - Álcool e Drogas
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2014
AVISO Nº 13 – 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

Língua Portuguesa
Questão 04 – Gabarito mantido
A conjunção “se” expressa ideia de condição.
Questão 05 – Gabarito mantido
A primeira assertiva é falsa, conforme percebemos pela leitura das linhas de 06 a 11. A segunda
afirmação é verdadeira, conforme linha 12. A terceira afirmação é verdadeira, conforme as linhas 14 a
17. O texto trata sobre os diabéticos e, logo, esses são pessoas. Na afirmativa não diz que todas as
pessoas que praticam atividades físicas possuem menores taxas de mortalidade, mas sim que
“segundo pesquisa realizada na Universidade Médica da China, pessoas que praticam atividades
físicas possuem menos taxas de mortalidade”. Sendo assim, trata-se exclusivamente das pessoas
objeto da pesquisa da Universidade.
Questão 06 – Gabarito mantido
A alternativa correta é a “B”, pois na alternativa “D” há uma vírgula após o vocábulo “segundo”, o que,
pelas regras de pontuação, é impossível.
Questão 07 – Gabarito mantido
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Crônica e hemodiálise são acentuadas pela mesma razão, pois ambas são proparoxítonas.
Questão 08 – Gabarito mantido
O enunciado da questão está muito claro quando diz “quantas OUTRAS palavras”, ou seja, a palavra
“nós” não deve fazer parte da contagem. No trecho assinalado, as palavras que sofrerão alteração são:
buscar e encontrará e, sendo que na primeira a concordância é facultativa, mas não havendo a opção
de apenas uma palavra, a resposta correta são duas, portanto.
Questão 09 – Gabarito mantido
O enunciado da questão pede para substituir o vocábulo sem que haja alteração de sentido, além de
manter o seu sinônimo. Sendo assim, a única palavra capaz de atender aos requisitos da questão é
“obscura”.

Políticas Públicas
Questão 12 – Anulada
A afirmação III não está literalmente de acordo com o texto da Portaria 198/2004 e, portanto, não pode
ser considerada correta. Há divergência na apresentação da questão de modo que a inviabiliza.
Questão 13 – Gabarito mantido
A questão está embasada no §4º do Art. 1º da Lei citada no enunciado, de modo que destaca
expressamente que “a participação dos usuários nas Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos”.
Questão 15 – Gabarito mantido
A questão está em acordo com o Art. 8º da Lei, conforme destaca o enunciado.
Questão 16 – Gabarito mantido
A questão está em acordo com a Portaria indicada no enunciado.
Questão 17 – Anulada
A questão apresenta duas alternativas passíveis de estar correta.
Questão 19 – Gabarito mantido
O embasamento da questão encontra-se no Art. 14A da lei citada no enunciado.
Questão 20 – Gabarito mantido
Os aspectos políticos estão devidamente contemplados no documento referido no enunciado.
Questão 21 – Gabarito mantido
Em acordo com o §2º do Art. 1º da lei indicada no enunciado.

Informática
Questão 23 – Gabarito mantido
O enunciado da questão está claro quanto ao que pretende.
Questão 24 – Anulada
A questão apresenta duas alternativas passíveis de estar correta.
Questão 23 – Gabarito mantido
A questão apresenta apenas uma alternativa passível de estar correta.
Questão 25 – Gabarito mantido
A questão expressa claramente que se refere aos caracteres selecionados.
Questão 26 – Anulada
A questão possui apresentação similar à outra constante de material anterior.
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Conhecimentos Específicos Por Cargo
Administrador
Questão 27 – Gabarito mantido
A questão aborda o conteúdo programático sobre contratos e licitações e a bibliografia sugerida no
edital tem como propósito indicar algumas referências que auxiliem os candidatos nos estudos, sem
com isso limitar as questões a essas bibliografias, uma vez que são os conteúdos programáticos,
indicados no edital, os balizadores dos conhecimentos exigidos ao candidato para o exercício do cargo.
Nesse sentido, entre os tipos de licitação, o pregão é um dos mais utilizados pela administração
pública. Por essa razão, a questão visa identificar os conhecimentos do candidato a respeito do tema,
solicitando ao mesmo que analise as afirmações a respeito da Lei nº 10.520, que é um dos principais
marcos regulatórios e de orientação sobre a temática e, cujo conhecimento é de fundamental para o
domínio sobre esse conteúdo.
Questão 31 – Gabarito mantido
A questão aborda o conteúdo programático sobre dimensionamento e controle de estoques. No
exemplo utilizado na questão, a demanda média de equipo é de 80 unidades por mês e o estoque
médio de 10 unidades. Ao solicitar ao candidato o giro do estoque, que é obtido através da divisão da
demanda média pelo estoque médio, é possível identificar a quantidade consumida mensalmente do
estoque mantido pela unidade, ou seja, são consumidas por mês o correspondente a 8 vezes do
estoque médio. Isso indica quantas vezes no período o estoque é completamente renovado, mas não
estabelece quantas vezes a reposição ocorre, pois a reposição ocorrer de acordo com o planejamento
da organização.
Questão 32 – Gabarito mantido
A questão contempla o conteúdo programático sobre dimensionamento e controle de estoque,
solicitando ao candidato que identifique a quantidade solicitada em cada pedido de seringas, levando
em conta o método do lote econômico de compra (LEC).
Para isso, a questão fornece ao candidato as seguintes informações: quantidade anual consumida (Q =
100.000), custo de cada pedido (A = 45,00) e custo unitário anual de manutenção (armazenamento) (P
= 1,00). Com esses dados, a forma de obter a resposta é utilizar a fórmula matemática amplamente
utilizada para determinar o LEC:
LEC= √(2xQxA)/P
Ao realizar o cálculo utilizando a fórmula, com os dados da questão obtemos o seguinte resultado:
LEC= √(2x100.000x45)/1 = √9.000.000 = 3.000
Questão 34 – Gabarito mantido
A questão contempla o conteúdo programático sobre administração pública e política pública de saúde,
cuja Lei nº 8.080 é um dos principais marcos regulatórios e de orientação sobre a temática e, cujo
conhecimento é de fundamental importância para o domínio sobre esse conteúdo. Quanto à bibliografia
sugerida no edital, a mesma tem como propósito indicar algumas referências que auxiliem os
candidatos nos estudos, sem com isso limitar as questões a essas bibliografias, uma vez que são os
conteúdos programáticos, indicados no edital, os balizadores dos conhecimentos exigidos ao candidato
na realização da prova
Questão 36 – Gabarito mantido
A questão contempla o conteúdo programático sobre dimensionamento e controle de estoques, cujo
efeito chicote é um dos mais conhecidos efeitos e amplamente abordado pelos diversos autores que
tratam da temática. Esse efeito evidencia que, mesmo em situações onde a demanda por um
determinado produto não sofra grandes variações, os níveis de estoques e os pedidos em atraso (que
envolvem etapas anteriores na cadeia de suprimentos) sofrem sensível variação, ou seja, fazendo o
caminho inverso do produto e subindo a cadeia de suprimentos percebe-se uma maior variação nos
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pedidos. Quanto à bibliografia sugerida no edital, a mesma tem como propósito indicar algumas
referências que auxiliem os candidatos nos estudos, sem com isso limitar as questões a essas
bibliografias, uma vez que são os conteúdos programáticos, indicados no edital, os balizadores dos
conhecimentos exigidos ao candidato na realização da prova
Questão 37 – Anulada
Diante da divergência em relação aos níveis de avaliação de treinamento constantes no livro Gestão de
Pessoas (Chiavenato, 2006), cuja bibliografia foi sugerida no edital para auxiliar os candidatos nos
estudos e a edição desse mesmo livro (2010) citada na questão, a referida questão deverá ser
anulada.
Questão 38 – Gabarito mantido
O conteúdo programático abordado na questão trata de gestão de pessoas, especialmente no que diz
respeito ao desenvolvimento de equipes. Nesse contexto, o conflito é um dos importantes entraves
vivenciados pelas equipes no cotidiano de trabalho e, diante disso, a gestão de conflitos é um dos
instrumentos disponíveis ao administrador para o desenvolvimento das mesmas.
Dessa forma, entre as abordagens junto as equipes que utilizam esse instrumento, conforme consta no
livro Gestão de Pessoas (Chiavenato, 2010, páginas 458 e 459), é possível adotar a:
- Abordagem estrutural – que sugere reduzir a diferenciação dos grupos e a interdependência
dos mesmos que, respectivamente, são a primeira e a terceira ação apresentada na referida questão
de cima para baixo. E,
- Abordagem de processo – que sugere a realização de reunião de confrontação entre as partes
e a desativação do conflito através de um comportamento colaborativo que, respectivamente, são a
segunda e quarta ação apresentada na referida questão de cima para baixo

Analista de Sistemas
Questão 27 – Gabarito mantido
A alternativa “A” está correta porque, primeiramente o aspecto do risco é abordado na afirmação IV, e
seguindo o loop da espiral, compreende as atividades de planejamento, modelagem, construção e
entrega, segundo mostra o autor Pressman, na obra “Engenharia de Software - Uma abordagem
profissional”.
Questão 28 – Anulada
A resposta correta possui o mesmo protocolo duplicado na mesma alternativa.
Questão 29 – Anulada
O enunciado solicita o resultado da soma em decimal, sendo que as respostas estão listadas em
binário.
Questão 30 – Gabarito mantido
A alternativa “B” está correta porque os conteúdos dos repositórios são imutáveis, conforme traz o
autor Somnerville, na obra “Engenharia de software”.
Questão 31 – Gabarito mantido
A questão está clara, pois em seu enunciado esta faz referência a elementos e a conjunto de
elementos de uma tabela e, não a entidades ou conjunto de entidades.
Questão 33 – Anulada
Ocorreu um equívoco ao definir a normalização de duas das tabelas apresentadas, onde não existe
alternativa correta entre as opções.
Questão 36 – Gabarito mantido
A primeira assertiva está correta e corresponde à opção 2, compilador. A compilação de um programa
é dividida em duas etapas: análise e síntese. Na etapa de análise (subdividida em análises léxica,
sintática e semântica), o texto do programa é examinado e tabelas de símbolos são montadas em um
código intermediário é gerado – este, por sua vez, será utilizado na etapa de síntese, que constrói o
código objeto desejado.
Questão 39 – Gabarito mantido
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A alternativa “C” está incorreta porque o enunciado da questão solicita ao candidato assinalar a
alternativa incorreta.

Analista de Suporte
Questão 30 – Gabarito mantido
A alternativa I está incorreta, pois afirma que apenas a chave pública poderia cifrar um texto claro em
um texto cifrado, quando na verdade tanto a chave pública quanto a chave privada podem ser
utilizadas.
Questão 39 – Gabarito mantido
A afirmativa II está correta, tento em vista que a cifra de fluxo pode codificar um único bit por vez ou um
byte de cada vez, dependendo do método utilizado. Uma explicação detalhada pode ser consultada na
em Stanllings, 2008.

Assistente Social
Questão 33 – Gabarito mantido
A questão foi elaborada por um material bibliográfico indicado no edital do concurso. O artigo de
Teixeira & Braz (2009), ao qual se refere a questão, faz parte do livro CFESS - Conselho Federal de
Serviço Social (Orgs.) Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília,
CFESS/ABEPS. 2009. Dessa forma, a solicitação de anulação de questão não procede.
Questão 34 – Gabarito mantido
Existe um erro de digitação no Edital do Concurso, assim como no enunciado da questão, o qual refere
a Lei de Assistência Social como Lei 12.135/2011. O correto seria Lei 12.435/2011. O número da lei
está equivocado, tanto nas referencias bibliográficas do Edital como no enunciado do concurso. Porém,
a pergunta não faz referencia a Lei (ou ao número dela), ou a ela é atrelado qualquer relação. A
questão se refere ao Beneficio de Prestação Continuada (BPC). Dessa forma, o recurso não procede.
Questão 40 – Anulada
O recurso apresentado procede. O gabarito oficial seria: 2-1-1-2 e esta alternativa não está indicada na
questão.

Biólogo (Embriologia)
Questão 27 – Gabarito mantido
A questão trata sobre diferenciação sexual e o parágrafo está exatamente como mostra a alternativa
correta – “C” – no livro “Genética humana”, de Borges Osório e Robinson. A iniciação da diferenciação
gonadal realmente inicia na sexta semana e, não na sétima. A questão aborda o início da diferenciação
e, não a sua continuidade ou término.
Questão 37 – Gabarito mantido
A questão discorre sobre as doenças peroxissonicas. Dessa forma, tanto a alternativa “A” quanto a
alternativa “E” estão corretas quanto aos seus sintomas. Entretanto, o que define a alternativa “E” como
incorreta é o fato da Doença de Hurler não ser de natureza peroxissonica, como indica a pergunta.

Contador
Questão 27 – Gabarito mantido
A bibliografia é sugerida. O conteúdo abordado na questão consta expressamente no edital.
Questão 31 – Gabarito mantido
De acordo com a legislação vigente, a única alternativa que contempla impropriedade é a de letra “B”.
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Questão 32 – Gabarito mantido
Se não existe a informação do CMV, a mesma não deve ser considerada, permanecendo somente a
apropriação da Receita de Vendas.
Questão 34 – Gabarito mantido
Os somatórios das contas dos grupos respectivos coincidem com a resposta da alternativa “B”.
Questão 37 – Gabarito mantido
As Notas Explicativas continuam sendo parte integrante das Demonstrações Contábeis, conforme os
itens 39, 40 e 41 da Resolução CFC N.º 1.437/13.

Enfermeiro
Questão 27 – Gabarito mantido
Consta no conteúdo programático: Infecções hospitalares; Assistência de enfermagem em prevenção
de infecções. Pela sua relevância e abrangência e por conter alguns conceitos fundamentais
relacionados às infecções hospitalares, o PCIH foi citado e abordado nesta questão nesta. O
enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional, deve estar apropriado de conceitos básicos,
bem como da legislação neste campo, afim de desempenhar com qualidade seu papel na prevenção,
identificação e controle das infecções hospitalares.
Questão 28 – Anulada
A alternativa A: “Balanço Hídrico consiste no registro da ingestão alimentar e líquidos infundidos...”
Deveria estar redigida da seguinte forma: Balanço Hídrico consiste no registro da ingestão alimentar de
líquidos e líquidos infundidos...
Questão 31 – Gabarito mantido
Está no conteúdo programático: Doenças infecto contagiosas; Consulta e diagnóstico de enfermagem
ginecológica e em centro obstétrico. A sífilis é uma doença infecto contagiosa de grande importância
epidemiológica por ser transmitida durante o ciclo gravídico puerperal. O enfrentamento desta
enfermidade prevê ações cujas diretrizes para vigilância, controle e prevenção estão definidas pelo
Ministério da Saúde. A sífilis em gestante tornou-se doença de notificação compulsória com a portaria
nº 33 de 14 julho de 2005. Portanto é correta a afirmativa I. Independentemente da posterior
revogação, a referida portaria é que inclui a sífilis em gestante na lista de agravos de notificação
compulsória. Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde para o controle da sífilis congênita a
gestante deve “realizar o VDRL na primeira consulta, IDEALMENTE NO PRIMEIRO TRIMESTRE da
gravidez e no início do terceiro trimestre (28 semana).” Portanto, a alternativa II é verdadeira.
Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde para o controle da sífilis congênita (2006), a investigação
da sífilis congênita será desencadeada nas seguintes situações: todas as crianças nascidas de mãe
com sífilis (evidência clínica e/ou laboratorial), durante a gestação, parto ou puerpério; e em todo o
indivíduo com menos de 13 anos com suspeita clínica e/ou epidemiológica de sífilis Congênita.
Portanto, a afirmativa IV está correta e a afirmativa IV está incorreta.
Questão 32 – Gabarito mantido
Está no conteúdo programático: Enfermagem em saúde mental e psiquiatria; Promoção, proteção e
recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. O cuidado às
pessoas com sofrimento, transtorno mental e usuários de álcool e drogas está entre as atividades do
enfermeiro, como integrante da equipe multiprofissional. Sendo assim, CABE A ABORDAGEM DA
Portaria 148 (2012), por definir diretrizes, estrutura física, equipe técnica multiprofissional responsável,
entre outros tópicos a serem considerados na elaboração do projeto técnico do Serviço Hospitalar de
Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de
saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, bem como na assistência prestada a estas
pessoas e suas famílias.
Questão 33 – Gabarito mantido
Consta no conteúdo programático: Administração aplicada à enfermagem; Gerenciamento em Serviços
de saúde. O dimensionamento de pessoal de enfermagem faz parte do conteúdo programático, pois
está ligado à administração e ao trabalho gerencial em enfermagem.
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Questão 34 – Anulada
Erro de digitação do ano da PNAISM. O correto é 2011 e não 2009.

Questão 36 – Gabarito mantido
O conteúdo programático inclui: Imunizações; Programas de vacinação pra crianças. A vacinação de
rotina contra a poliomielite é recomendada a partir de 2 meses de idade. Situações epidemiológicas
especiais podem indicar a vacinação a partir do nascimento da criança. Em campanhas maciças, a
vacina é administrada em TODAS as crianças com menos de cinco anos de idade, independente do
estado vacinal prévio. Portanto, é verdadeira a afirmativa: Em RN internado na unidade neonatal,
utilizar somente Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Vacina contra o Rotavirus: O prematuro
hospitalizado deve receber esta vacina devido ao risco de disseminação do vírus dentro da UTI
neonatal. Esta afirmativa é FALSA. O prematuro que permanecer internado NÃO deve receber esta
vacina , que é feita com vírus vivo, oferecendo risco potencial de disseminação do vírus vacinal dentro
da UTI neonatal. A afirmativa “Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e
Haemophilus influenzae b (conjugada): O esquema de vacinação primário é feito aos 2, 4 e 6 meses de
idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias, podendo ser de 30 dias, se necessário”, é
VERDADEIRA, pois refere-se à vacina combinada Pentavalente e não à vacina contra a Hepatite b
Monovalente, cujos recém nascidos devem receber a primeira dose nas primeiras horas de vida
visando prevenir a transmissão vertical.
Questão 37 – Gabarito mantido
A questão é introduzida fazendo uma referência a Lynda Juall Carpenito-Moyet, que em Manual de
Diagnósticos de Enfermagem (2011), descreve as etapas para a elaboração de um plano de cuidados
para o cliente. A recomendação da questão é “analise os conceitos abaixo...” e não “analise os
conceitos que foram elaborados pela autora”.
Questão 38 – Gabarito mantido
No Livro Manual de Diagnósticos de Enfermagem, Lynda Juall Carpenito-Moyet (2011) divide os
fatores relacionados à amamentação ineficaz em dois grupos: fisiolágicos (dentre eles, cirurgia anterior
de mama) e situacionais. Na página 51 lista os fatores situacionais, dentre os quais, a ingestão
inadequada de líquidos. Portanto, a alternativa “e” é a resposta correta.
Questão 39 - Anulada
O correto são problemas colaborativos e não riscos colaborativos.
Questão 40 – Gabarito mantido
No conteúdo programático estão: Doenças infecto contagiosas; Enfermagem ginecológica e em centro
obstétrico. O HPV é uma doença infecto contagiosa viral, cuja descrição morfológica das lesões
presente no enunciado da questão é apresentada no Guia de bolso – Doenças infecciosas e
parasitárias, Ministério da Saúde (2010). Assistir à pessoa portadora de doenças infecto contagiosas,
implica conhecer, além dos aspectos assistenciais, também aspectos clínicos e epidemiológicos da
mesma, contidos nos manuais do Ministério da Saúde, sendo que, por tratar-se de uma bibliografia
elaborada por profissionais e dirigentes das áreas técnicas afins, é reconhecido por oferecer
informações atualizadas sobre as doenças infecciosas e parasitárias.

Enfermeiro do Trabalho
Questão 34 – Gabarito mantido
O Manual do Ministério da Saúde-Exposição a materiais biológicos (2011) na página 28 trás, dentre as
recomendações relacionadas à capacitação e educação em saúde os seguintes itens: “1) os tipos de
risco a que o profissional está exposto; 2)o modo de transmissão dos agentes veiculados pelo sangue
e outros fluidos corporais; 3)as ações a serem adotadas em caso de acidentes; 4)as recomendações
sobre o uso de EPI, sobre as práticas de trabalho adotadas e as limitações desses meios.” A profilaxia
à transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) não está descrita como ítem específico,
nestas recomendações, sendo a alternativa B incorreta.
Questão 40 – Gabarito mantido
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A alternativa B não tem relação com ergonomia ou riscos ergonômicos. Portanto, é a alternativa
correta.

Enfermeiro Saúde Pública
Questão 28 – Gabarito mantido
A resposta a ser marcada como incorreta é “E”, porque diz que “o paciente que usa anticoagulante deve ser
estimulado a comer folhas verdes que contêm vitamina K”, porém NÃO deve, justamente por fazer efeito contrário,
o de contribuir para a coagulação do sangue, conforme a bibliografia sugerida: SOARES, Nelma Rodrigues.
Administração de medicamentos na Enfermagem. Rio de Janeiro: EPUB, 2000 – pág. 14 a 22. Quanto à
alternativa da letra “B”: “O uso prolongado de corticoides nos idosos pode causar osteoporose.”, refere-se a
qualquer tipo, pois não está especificado, o que torna a alternativa correta.

Questão 29 – Gabarito mantido
A via de administração da vacina Tríplice Viral é subcutânea, conforme recomendação do Ministério da
Saúde: http://www.fasa.edu.br/images/pdf/manual_de_normas_de_vacinacao.pdf
Questão 31 – Gabarito mantido
A afirmação IV: “O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe como integrante da equipe
de saúde: Prescrição de medicamentos preferencialmente estabelecidos em programas de saúde pública e em
rotina aprovada pela instituição de saúde” está incorreta porque na lei não existe a palavra “preferencialmente”, ou
seja, não refere à possibilidade de escolha por prescrição caso não conste em programas de saúde pública ou em
rotina aprovada pela instituição de saúde.

Questão 35 – Gabarito mantido
A afirmativa: ”O aparecimento de hipertensão arterial durante o uso de anticoncepcional oral impõe a
interrupção imediata da medicação” está correta conforme Cadernos de Atenção Básica – nº 15 Hipertensão Arterial Sistêmica – Pág. 34
Questão 39 – Gabarito mantido
A alternativa “E” é a que deve ser marcada porque está incorreta segundo Saúde da criança:
crescimento e desenvolvimento - Cadernos de Atenção Básica, n° 33 - 2012 - Ministério da Saúde –
pág.63, “Recomenda-se a plotagem de peso, estatura/comprimento nas curvas de IMC por idade e
gênero desde nascimento” e não a partir do 2º ano de vida. A expressão “a partir” eliminaria a plotagem
anterior a esta idade, portanto, a alternativa está incorreta. Quanto ao questionamento da alternativa:
A) “Recomenda-se sete consultas de rotina no primeiro ano de vida, duas consultas no 2º ano de vida e
a partir do 3º ano, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário”, lê-se: sete consultas de 0 a 1
ano, 2 consultas de 1 a 2 anos e 1 consulta de 3 anos em diante.
Questão 40 – Gabarito mantido
Em todas as bibliografias pesquisadas, os referidos sinais e sintomas descritos na questão, estão na
sua totalidade caracterizando efeito adverso a imunobiológicos. As outras situações (letras B, C, D e E)
não condizem com um ou outro sinal/sintoma descrito no enunciado. Bibliografia utilizada: Saúde da
criança: crescimento e desenvolvimento - Cadernos de Atenção Básica, n° 33 - 2012 - Ministério da
Saúde – pág. 264.

Engenheiro Eletricista
Questão 30 – Gabarito mantido
A alternativa A está correta, de acordo com o desenvolvimento a seguir:
O número de polos da máquina pode ser obtido a partir de:
P ≈ 120*f/n ≈ 120*60/1746 = 4,1 => 4 polos
A rotação síncrona do eixo é:
ns = 120*60/4 = 1800 rpm
Com o escorregamento de 1,5%, a rotação do eixo é:
n = (1 – s)*ns = (1 – 0,015)*1800 = 1773
Como o torque é linear na região de operação, chega-se a
450/(1800 – 1746) = T/(1800 – 1773) => T = 225 N.m
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Questão 33 – Anulada
De acordo com o item 4.2.2.2 da Norma NBR 5410, todas as afirmações da questão estão corretas.

Engenheiro Eletrônico (Especialista Engenharia Clínica)
Questão 34 – Anulada
A questão apresenta erro de digitação que inviabiliza a possibilidade de resposta correta.
Questão 38 – Gabarito mantido
Não há na questão delimitação de área do EAS, o termo “jusante” não delimita determinada área.
Ainda que houvesse delimitação, se o “todo” é objeto de proibição, parte deste “todo” também o seria.

Engenheiro Mecânico
Questão 27 – Anulada
A questão foi elaborada baseada no Vocabulário Internacional de Metrologia do INMETRO.

Questão 28 – Gabarito mantido
O edital prevê como funções do candidato trabalhar com especificação, manutenção, elaboração de textos
técnicos relacionados com equipamentos médicos, além de realizar atividade de ensino e pesquisa e realizar
assessoria técnica às demais áreas da Biomédica. É conteúdo programático do edital “gerenciamento e
manutenção de equipamentos médico-hospitalares”. Na bibliografia sugerida consta “CALIL, Saide Jorge.
Equipamentos médico-hospitalares e o gerenciamento da manutenção. Brasília: Gema, 2002” onde o autor trata
do princípio de funcionamento dos principais equipaemntos utilizados em hospitais.

Questão 32 – Gabarito mantido
Rendimento térmico de motores de combustão interna ciclo Otto é dado por ߟ௧ = 1 −

ଵ
ఘೖషభ

Sendo:
k o coeficiente politrópico do ar (1,4) e,
ߩ a razão volumétrica de compressão
 ݈݀ܽܿݏ݁݀ ݁݉ݑ݈ݒ+ ܿ ܽ݀ ݁݉ݑ݈ݒâ݉ܽݐݏݑܾ݉ܿ ݁݀ ܽݎã
ߩ=
ܿ ܽ݀ ݁݉ݑ݈ݒâ݉ܽݐݏݑܾ݉ܿ ݁݀ ܽݎã
݈ܿ݅݅݊݀ܽ݀ܽݎ
1000
ܸ= ݈݀ܽܿݏ݁݀ ݁݉ݑ݈
=
= 250 ܿ݉ଷ
݊ú݉݁ݏݎ݈݀݊݅݅ܿ ݁݀ ݎ
4
250 + 25
= 11
ߩ=
25
Questão 34 – Gabarito mantido
É tarefa prevista pelo edital a manutenção de equipamentos médico-hospitalares e supervisão de
obras, instalações e manutenções de serviços mecânicos. É conteúdo programático do edital
“gerenciamento e manutenção de equipamentos médico-hospitalares”. A manutenção de equipamentos
elétricos prevê o conhecimento da NR10.
Questão 36 – Gabarito mantido
Devem ser 40 pessoas sentadas, já que o professor também esta sentado.
Solução:
Pessoas sentadas – 40
Calor sensível: 40x274 BTU/h
Calor latente: 40x123 BTU/h

Realização: Fundação La Salle

Grupo Hospitalar Conceição - GHC
Concurso Público - Edital de Abertura nº 02/2014
Aviso nº 13 – Respostas dos Recursos Administrativos Sobre Questões do Gabarito Oficial das Provas Objetivas
10

Calor total: 40x 397 BTU/h = 15880 BTU/h
Pessoas em exercício moderado – 10
Calor sensível: 10x306 = 3060 BTU/h
Calor latente: 10x353 = 3530 BTU/h
Calor total: 10x659 = 6590 BTU/h
TOTAL = 15880 BTU/h + 6590 BTU/h = 22470 BTU/h
Questão 38 – Gabarito mantido
Solução:
ଵ
ଵ
Filme do ar exterior: = = 0,025
Camada de reboco:
Camada de tijolo:

ଵ


୦
ଵ

େ

=

Camada de madeira:

ସ
ଵ

=

ଶ,ହ
ଵ୶,ଶ

= 0,4
= 0,18

ଵ,ଵଵ
ଵ
ଵ୶,ଶହସ


=

ଵ

ଵ

୦

,ଵସ

Filme do ar interior: =

,ଵଶ

= 0,2

= 0,14

Resistência total: R = 0,025 + 0,4 + 0,18 + 0,2 + 0,14 = 0,945
ଵ
ଵ
= 1,058 kcal/h m² ºC = 1,06 kcal/h m² ºC
Coeficiente global: U = =
ୖ

,ଽସହ

É conteúdo programático do edital “Climatização: conforto térmico; necessidade do condicionamento
de ar e conforto térmico; ventilações natural e forçada; sistemas de distribuição de ar; carga térmica de
ar condicionado; sistemas de ar-condicionado”. Esta questão busca verificar conhecimento relacionado
com climatização e carga térmica de ar condicionado, e foi baseado em teoria apresentada por Creder,
H., Instalações de ar condicionado, LTC, sexta edição, 2010, que, apesar de não ser literatura
sugerida, é literatura de referência na área.

Farmacêutico
Questão 28 – Gabarito mantido
A alternativa “E” é a única alternativa que está exatamente de acordo com a RDC 44/2009, as demais
incluem incorreções em relação ao texto da resolução da ANVISA.
Questão 29 – Gabarito mantido
A Portaria nº 272/1998 é citada em diversos momentos na referência indicada no edital (Capítulo 20: O
Farmacêutico na terapia NP; livro Ciências Farmacêuticas Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica
(Storpirtis, S. e colab.). O adjetivo “puro” está relacionado com a qualidade físico-química e
microbiológica imprescindíveis para as preparações parenterais e que deve ser de conhecimento dos
farmacêuticos que desempenham essa função.
Questão 30 – Gabarito mantido
No sistema de distribuição unitária o farmacêutico deve receber a prescrição ou a cópia da prescrição e
não “transcrever” a prescrição, o que é passível de erro. A partir da prescrição ele elabora o registro
farmacoterapêutico, que é diferente de transcrever uma prescrição.
Questão 33 – Gabarito mantido
De acordo com a referência apresentada aos candidatos (Cap. 19 FF estéreis CEMIV; livro Ciências
Farmacêuticas Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica (Storpirtis, S e colab.), na página 183, no
sub título “Composição das Mistura Intravenosas”, Aditivos: “entende-se por aditivos toda substância
adicionada a uma solução parenteral com finalidade terapêutica. Os aditivos podem ser medicamentos
(antibióticos, antieméticos, vitaminas, etc.), eletrólitos, albumina...”
Questão 34 – Gabarito mantido
A questão relaciona-se com razão e proporção. Razões simples são empregadas em farmácia como
expressão da quantidade relativa de um item comparado com um segundo item (Ansel, Cálculos
Farmacêutcios).
6 (mg) = x (mg)  x= 6. 4  x= 1,6
15 (mL)
4 (ml)
10
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Questão 35 – Gabarito alterado para a alternativa de letra “B”
O conectivo “ou” pressupôs somente uma alternativa ou outra
Questão 39 – Gabarito mantido
A palavra “varia” pressupõe um intervalo entre duas variáveis ou mais, e hífen (-) é convencionado por
expressar uma faixa, um intervalo. Deve-se analisar a questão como um todo. E a alternativa do
gabarito está claramente incorreta.

Farmacêutico Bioquímico
Questão 27 – Gabarito alterado para a alternativa de letra “A”
O item III está errado, pois o VPM tende a ser alto em pacientes com trombocitopenia devido a
processos de destruição periférico.
Questão 30 – Anulada
Não há alternativa passível de estar correta.
Questão 31 – Gabarito mantido
As informações apresentadas na questão estão baseadas em obra citada na bibliografia do edital.
Questão 32 – Anulada
Todos os volumes apresentados nas alternativas são em 24 horas, é a forma rotineira de apresentar o
volume de urina; quando apresentado de outra forma é expresso em mL/h. Em consideração a que a
literatura considera diferentes pontos de corte para a mesma definição de oligúria, a questão deve ser
anulada.
Questão 33 – Gabarito mantido
A alternativa “A” está correta, pois faz alusão às células mesangiais que são elementos não
encontrados no exame qualitativo de sedimento.
Questão 34 – Gabarito mantido
A alternativa “B” está incorreta, pois de acordo com a obra utilizada (Xavier, 2010) em hemólise podem
ser encontradas altas contagens de reticulócitos.
Questão 36 – Gabarito mantido
A alternativa correta está baseada em obra devidamente indicada no edital.
Questão 38 – Gabarito alterado para a alternativa de letra “D”
Embora seja verdadeiro que “a contagem de células que é realizada rotineiramente nas amostras de
LCR é a contagem de leucócitos”, pela formulação da alternativa I o leitor pode interpretar como se
fosse a única contagem celular realizada, quando na verdade também são realizadas contagens de
eritrócitos.
Questão 39 – Anulada
A linguagem utilizada na primeira frase da alternativa “E” está incorreta.

Fisioterapeuta
Questão 27 – Gabarito mantido
A única alternativa passível de estar integralmente correta é a de letra “C”.
Questão 28 – Gabarito mantido
Os exercícios da cadeia cinética aberta diferenciam-se dos exercícios de cadeia cinética fechada, pois
os primeiros apresentam características de eixo e plano único, enquanto os últimos de eixo e planos
múltiplos.
Questão 29 – Gabarito mantido
A questão apresenta apenas uma alternativa passível de estar correta.
Questão 30 – Gabarito mantido
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O acidente cérebro vascular é considerado um fator de risco moderado.
Questão 31 – Anulada
A falta de informações no enunciado impossibilita a resolução da questão.
Questão 32 – Gabarito mantido
A questão apresenta apenas uma alternativa passível de estar correta.
Questão 34 – Gabarito mantido
A questão apresenta enunciado com informações claras e de modo que é perfeitamente possível
responder à mesma.
Questão 35 – Gabarito mantido
A cicatrização do osso tanto esponjoso quanto compacto se dá por substituição por osso novo. A
cicatrização do osso compacto difere da do osso esponjoso, pois nesse último não há cavidade
medular e possui uma grande área de contato entres os fragmentos do osso. Os cinco estágios de
consolidação do osso compacto são: hematoma, proliferação, endostal e periosteal, formação de calo e
consolidação. Por fim, o osso esponjoso cicatrização mais rápido que o osso compacto.
Questão 37 – Gabarito mantido
É perfeitamente possível compreender o que a questão pretende.
Questão 38 – Gabarito mantido
A questão aborda os aspectos biofísicos e fisiológicos dos modos clássicos de terapia com estimulação
elétrica nervosa transcutânea para cada modo de aplicação. A questão solicita que se indentifique a
duração de pulso, frequência e amplitude de corrente.
Questão 40 – Anulada
A questão apresenta duas alternativas passíveis de estar correta.

Fonoaudiólogo
Questões 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39 e 40 – Gabaritos mantidos
As questões estão baseadas em bibliografia sugerida no edital.
Questão 29 – Gabarito mantido
Sabendo-se que o tipo de perda é neurosensorial, não poderia ser frequências melhores que 24 dB,
pois a normalidade estaria incluída.

Nutricionista
Questão 29 – Gabarito mantido
A questão tratou sobre as adequações da estrutura física de uma unidade de alimentação e nutrição
(UAN), em função da questão ambiental. Segundo SANT’ANA (2011) (SANT’ANA, Helena Maria
Pinheiro. Planejamento físico-funcional de unidades de alimentação e nutrição. Rio de Janeiro: Rubio,
2011), uma das referências indicadas pelo Edital do concurso GHC 02/2014, pode-se optar, entre os
equipamentos e utensílios para a UAN, por torneiras de acionamento mecânico por pedais, que ajuda a
evitar o desperdício de água, além das torneiras por acionamento por meio de raios infravermelhos. Em
relação à energia elétrica, os equipamentos à gás servem como substitutos dos elétricos. A autora
também recomenda que uma adequação do projeto, eliminando paredes inteiras e utilizando meiasparedes e o restante com a utilização de vidros, pode tornar os ambientes mais amplos e integrados,
melhorando a iluminação e permitindo maior aproveitamento da luz natural. E para a diminuição da
geração de lixo, a unidade de alimentação e nutrição deverá adquirir alimentos e insumos com menos
embalagens. As alternativas propostas pela questão são consideradas corretas, conforme opção na
letra “E”.
Questão 30 – Gabarito mantido
A questão abordou sobre a taxa de absenteísmo (TA), um indicador utilizado para avaliar o
desempenho da unidade como um todo, e é o que mais reflete a qualidade da administração de
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pessoal, segundo Abreu, 2009 (ABREU, Edeli Simone de. Gestão de unidades de alimentação e
nutrição: um modo de fazer. São Paulo: Metha, 2009). O cálculo referido por esta mesma autora, nas
páginas 88 e 89 da referência, propõe que:
TA = nº médio de empregados ausentes no período x 100
Nº de empregados no período
Assim, com os dados oferecidos pela questão, aplica-se a fórmula:
TA = 2 x 100 = 4%
50
Questão 31 – Anulada
A questão abordou somente sobre o uso de EPI, ocultando o termo “recomendações de segurança”.
Questão 32 – Gabarito mantido
A questão abordou sobre planejamento de cardápios – inserido no conteúdo programático
“Administração aplicada às Unidades de Alimentação e Nutrição” – e tratou sobre o percentual
proteico-calórico (NdPCal). O NdPCal é a relação entre as calorias e proteína líquida, e procura
garantir que o cardápio seja elaborado com proteínas de adequado valor biológico, segundo Abreu,
2009 (ABREU, Edeli Simone de. Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer.
São Paulo: Metha, 2009). Para seu cálculo, utilizamos a seguinte fórmula, apresentada na página 113
da referência:
NdPCal = proteína líquida x 4kcal x 100
VET
Com os dados oferecidos pela questão, aplica-se a fórmula:
NdPCal = 39,4g x 4kcal x 100
2100 kcal
NdPCal = 7,5%
Questão 35 – Gabarito mantido
A abordou as características e fenômenos que ocorrem com o amido. Segundo Ornellas, 2001, na
página 235, (ORNELLAS, Lieselotte Hoeschl. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. São
Paulo: Atheneu, 2001) a água aquecida com o amido faz com que sua membrana se torne permeável e
sendo o amido hidrófilo, absorve água inchando-se lentamente, até atingir três vezes seu volume
inicial. Este fenômeno é chamado GELATINIZAÇÃO.
Questão 36 - Anulada
A questão oculta informação em relação ao peso do paciente, podendo ser este um peso atual ou
usual, sem confirmar se é seu peso ideal. Com a falta de informação e a resolução da questão
comprometida, a questão deve ser anulada.
Questão 38 – Gabarito mantido
A questão abordou recomendações para o aconselhamento nutricional. Segundo Cuppari (CUPPARI,
Lilan. Nutrição clínica no adulto. São Paulo, Manole, 2005), uma das referências do Edital, na página
135, são descritas como sugestões gerais para o aconselhamento nutricional as seguintes condutas,
entre outras: não tratar o cliente como criança; revisar frequentemente os planos de tratamento; não
transmitir julgamento sobre as decisões, estilo de vida, comportamentos ou família do cliente; não fazer
perguntas mesmo que já se saiba a resposta.
Questão 39 – Gabarito mantido
A questão abordou administração e dimensionamento de estoques. Segundo Mezomo (MEZOMO, IB.
Os serviços de alimentação, planejamento e administração. São Paulo: Manole, 2003), uma das
referências do Edital, na página 220, um dos níveis de estoque em que as unidades de alimentação e
nutrição podem operar é o estoque máximo, além do mínimo e médio. O estoque máximo é a maior
quantidade de material que deverá existir na organização, para garantir o consumo até o tempo de
recebimento do próximo lote de reposição. Estoque máximo é o nível acima do qual a organização não
pretende operar, sob pena de estar desperdiçando recursos investidos em materiais.
Questão 40 – Anulada
Nenhuma das opções oferecidas pela questão pode ser considerada, visto que a promoção de
empregados, podendo esta ser de estabilidade na função, está inserida dentro de um dos objetivos
propostos pela autora indicada.
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Odontólogo Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial
Questão 27 – Gabarito mantido
As três primeiras alternativas são verdadeiras e a última é falsa. O dente a ser reimplantado não deve
apresentar doença periodontal avançada, deve receber tratamento endodôntico profilático sempre que
apresentar forame apical fechado. O período extra-alveolar que exceda uma hora está associado à
reabsorção. O armazenamento em meio seco (independente do tempo) não contraindica a técnica.
Questão 29 – Gabarito mantido
A fratura de côndilo pode levar a um desvio de linha média para o lado afetado. As fraturas envolvendo
os côndilos, com deslocamento para as fossas infratemporais, impedem o paciente de fazer protrusão.
As fraturas de coronóide podem levar a uma limitação da abertura bucal por dor e trismo. Em região
parassinfisária bilateral, onde o bisel é favorável à ação da musculatura suprahioidea, poderá levar à
obstrução das vias aéreas por retroposicionamento da língua.
Questão 33 – Gabarito mantido
O carcinoma mucoepidermóide é o tumor maligno mais frequente. A sialometaplasia necrosante é um
processo inflamatório e não neoplásico que afeta geralmente glândulas salivares menores.
Questão 36 – Gabarito mantido
Os anestésicos do tipo amida sofrem biotransformação hepática. A lidocaína tem duração intermediária
e a bupivacaína longa duração.
Questão 38 – Gabarito mantido
A ressecção composta para remoção de tumores maxilares malignos é a mais indicada, pois envolve a
remoção de um tumor com osso, tecidos moles adjacentes e cadeias de linfonodos contíguas. O
ameloblastoma apresenta indicação de ressecção marginal ou parcial, mesmo sendo benigno, por ser
um tumor invasivo.
Questão 39 – Gabarito mantido
Equimose periórbitária associada à hemorragia subconjuntival é indicativa de fratura orbitária ou do
complexo zigomático. Sinal de Battle (equimose atrás da orelha) sugere fratura de base de crânio.
Anisocoria (pupilas desiguais) sugere lesão intracraniana. Aumento da distância intercantal sugere
lesões naso-orbito-etmoidais. Contato dentário prematuro unilateral com mordida aberta contralateral
sugere fratura dos maxilares.
Questão 40 – Gabarito alterado para a alternativa de letra “E”
A cintilografia óssea não tem especificidade na avaliação do metabolismo ósseo. A radiografia de Hirtz
não tem indicação para identificação de fraturas condilares.

Odontólogo Saúde Pública
Questão 27 – Anulada
A questão apresenta mais de uma alternativa passível de estar correta.
Questão 28 – Anulada
A questão apresenta mais de uma alternativa passível de estar correta.
Questão 29 – Gabarito mantido
A base teórica para a resposta encontra-se no item 5.2.1 Prevalência de cárie, do livreto “SB Brasil
2010 – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – Resultados Principais”, de 2011, do Ministério da Saúde,
Departamento de Atenção Básica, Coordenação Geral de Saúde Bucal. Embora o referido documento
faça análises distintas a respeito de cárie de raiz e de cárie de coroa, não há margem para dúvidas no
que tange a última alternativa da questão uma vez que o documento do Ministério da Saúde refere de
forma única e explicita a análise de prevalência de indivíduos livre de cárie: A proporção de indivíduos
livres de cárie (CEO/CPO = 0) diminui em função da idade, um fenômeno que é comum, considerandose o caráter cumulativo dos índices utilizados. Aos 5 anos de idade, 46,6% das crianças brasileiras
estão livres de cárie na dentição decídua e, aos 12 anos, 43,5% apresentam a mesma condição na
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dentição permanente. Nas idades de 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos, os percentuais foram 23,9%,
0,9% e 0,2%, respectivamente.
Questão 30 – Gabarito mantido
A base teórica para a resposta encontra-se nas páginas 60 a 63, do livro “Atenção Primária: equilíbrio
entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia, de 2002, de autoria de Bárbara Starfield.
Publicado por UNESCO, Ministério da Saúde. A Atenção ao Primeiro contato é a forma como a autora
desta referência, publicada pelo Ministério da Saúde do Brasil neste compêndio clássico, refere-se ao
atributo da Atenção Primária à Saúde (APS). Sendo que não há embasamento teórico que sustentem
possíveis discussões epistemológicas quanto ao referido termo e as demais formas de interpretação
que tenham sido propostas a partir deles que os sustentem como errados. Em relação à Definição da
População Eletiva, a autora, nesta obra clássica, a considera como um elemento estruturante da
Atenção Primária, e não como um atributo. Sendo os conceitos de elementos estruturantes e atributos
definidos e distribuídos pela autora de forma distinta.

Questão 32 – Gabarito mantido
A base teórica para a resposta encontra-se nas páginas 32, 33, 36, 37, 41, 42, 46,47 do “Cadernos de
Atenção Básica Nº 17 – Saúde Bucal, de 2006, do Ministério da Saúde, Departamento de Atenção
Básica. A referência está correta, está clara e embasada no referido documento. Embora as
alternativas incorretas possam parecer coerentes, não há embasamento que as sustente no referido
documento.
Questão 33 – Gabarito mantido
Os conteúdos programáticos e a bibliografia sugerida fizeram parte do Edital deste certame. No
entanto, o item 7.1.8 refere que a bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o
conteúdo programático, não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a
banca utilizar também outras referências bibliográficas na elaboração das questões. Desta forma, a
banca tomou como base as páginas 442 a 477, do livro “Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia,
de 2009, organizado por Antônio Carlos Pereira e colaboradores, da Editora Napoleão. Por tratar-se de
um compendio de ampla divulgação, atual e embasado cientificamente para a abordagem do conteúdo
de Educação em Saúde, ponto previsto no conteúdo programático deste certame.
Questão 35 – Gabarito mantido
A base teórica para a resposta encontra-se nas páginas 53 a 56 e 77 do livro “Sala de Situação em
Saúde: compartilhando as experiências do Brasil / Organização Pan-Americana da Saúde”, organizado
por José Moya e colaboradores, publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde e pelo
Ministério da Saúde, 2010. Com base na referência utilizada, observa-se que a ausência da palavra
USO na alternativa C não impede a interpretação da sentença e não compromete a resposta adequada
da questão.
Questão 36 – Gabarito mantido
A base teórica para a resposta encontra-se nas páginas 447 a 451 do Livro “Pacientes especiais e a
odontologia, cap 13, 1ª Parte, de 1998, de autoria de Armando Fournil Filho. Em relação à alternativa
C, embora possa haver certa plausibilidade, a mesma está incorreta uma vez que não há base teórica
que a sustente como correta. Já em relação à alternativa E, embora existam evidências científicas que
indiquem que possa ser feito o uso de anticonvulsivantes no caso de manejo de crises convulsivas que
por ventura ocorram durante procedimentos odontológicos, a referida alternativa trata especificamente
do uso de fármacos em casos de convulsões geradas por crises álgicas de origem dentária e
contraindica a sobremedicação e o uso indiscriminado de fármacos (é prejudicial aumentar doses e
combinar fármacos) ante o tratamento odontológico adequado.
Questão 37 – Gabarito mantido
A base teórica para a resposta encontra-se no cap. 5, nas páginas 85 a 90 do “Manual de
Especialidades em Saúde Bucal”, de 2008, do Ministério da Saúde. A base teórica para a resposta
encontra-se no cap. 5, nas páginas 85 a 90 do “Manual de Especialidades em Saúde Bucal”, de 2008,
do Ministério da Saúde. Vale lembrar que o enunciado explicita o referencial teórico tomado como
base. Além disso, em relação à terceira sentença, embora o tipo de prótese não esteja especificado,
considera-se a sentença FALSA uma vez que o referido Manual explicita que reembasamentos com
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resina autopolimerizável podem ser realizadas caso sejam feitos sob irrigação, ou seja, em momento
nenhum faz-se menção a não execução do procedimento devido a possibilidade de queimaduras,
conforme explicitado na senteça. Já em relação a quarta sentença, embora o Manual refira que a
proservação pode ser feita inicialmente no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e
posteriormente na Atenção Básica, caso a prótese tenha sido confeccionada no CEO, não há
sustentação teórica que preveja possíveis negociações e pactuações entre os níveis de atenção, o que
sustenta que tal alternativa também seja considerada FALSA.
Questão 38 – Gabarito mantido
A base teórica para a resposta encontra-se na página 63, do livro “Promoção de Saúde Bucal na
Clínica Odontológica, organizado por Buischi YP e colaboradores e publicado no ano 2000. Editora
Artes Médicas: EAP – APCD. Embora exista a prerrogativa de se construir Políticas Públicas
Saudáveis relacionadas com a fluoretação das águas, quando os autores se referem a reorientação
dos serviços dentários e currículos das Faculdades de Odontologia observa-se claramente os quesitos
propostos para a atuação dos profissionais de odontologia (pág.63), dentre os quais não há
sustentação teórica para a inclusão do fomento a vigilância das águas. As demais alternativas
encontram-se apenas com algumas alterações de forma, em relação à bibliografia utilizada como
referência, que não comprometem a sustentação teórica das afirmações. Além disso, estão de acordo
com o escopo do conteúdo programático do certame e tomam como base bibliografia sugerida no
Edital.

Psicólogo
Questão 29 – Gabarito mantido
Segundo o DSM- IV- TR na página 641 está descrito o conceito de Transtorno de personalidade “Transtorno de
Personalidade é um padrão persistente de vivência íntima ou comportamento que se desvia acentuadamente das
expectativas da cultura do indivíduo, é generalizado e inflexível, tem início na adolescência ou no começo da idade
adulta, é estável ao longo do tempo e provoca sofrimento ou prejuízo.”

Questão 30 – Gabarito mantido
As afirmativas I e III estão corretas. A afirmativa III coloca que a psicoterapia de apoio tem objetivo de eliminar
sintomas ou comportamentos adaptativos. Embora este tipo de psicoterapia tenha outros objetivos a afirmativa III
em nenhum momento coloca que este seria o único objetivo e sim que este é um objetivo. Não é necessário, desta
forma detalhar na questão que este é um de seus objetivos, pois este entendimento está implícito.

Questão 31 – Gabarito mantido
A alternativa correta é a letra B “Deve-se trabalhar a saúde mental integrada ao programa de saúde da família, ou
seja, na atenção básica.” Lanceti coloca que a saúde mental é uma das atividades do programa de saúde da
família que esta dentro da atenção básica. A frase tem um erro de ortografia “Deve-se trabalhar a saúde mental
integrada ao programa de saúde da família, o seja, na atenção básica.” Entretanto este erro não prejudica o
entendimento da questão, tampouco da sentença.

Questão 32 – Gabarito mantido
A resposta correta é a letra C. Na questão fica claro que o sintoma histérico formado-se a partir da ligação entre
uma representação inconsciente e a consciência. O sintoma histérico é o que aparece “visível” do conflito
inconsciente na consciência.

Questão 34 – Gabarito mantido
A alternativa correta é a letra E. Há um erro de conjugação verbal, desta forma o verbo TER deveria ter um acento,
entretanto a falta desta acentuação não prejudica o entendimento da afirmativa.

Questão 35 – Gabarito mantido
Embora possa ser possível a compreensão dos conflitos inconscientes na psicoterapia de Apoio, esta
compreensão não culmina na eliminação de comportamentos desadaptativos, pois o entendimento e compreensão
de um terapeuta só geram resultados na medida em que existe alguma ação sobre a mesma, neste caso a
interpretação, mas a interpretação de conflitos inconscientes não é um dos objetivos da Psicoterapia de Apoio.
Desta forma a alternativa D é considerada incorreta.

Questão 38 – Gabarito mantido
Winnicott destaca, no livro da pediatria a psicanálise, que existe aqui um relacionamento vitalmente importante
entre o bebê e sua mãe, que no entanto não deriva da experiência instintiva nem da relação objetal surgida a partir
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da experiência instintiva. Desta forma, a quarta afirmativa de cima para baixo é Falsa. Ainda no mesmo capítulo
Winnicott destaca: “algumas vezes acreditamos, indolentemente, que antes da relação de dois corpos havia uma
relação de um corpo único, mas trata-se de um erro óbvio, se olharmos com mais atenção. A capacidade para o
relacionamento de um corpo único vem depois do relacionamento de dois-corpos, através da introjeção do objeto.”
Desta forma, a segunda afirmativa de cima para baixo é falsa.

Questão 39 – Gabarito mantido
Segundo Winnicott: A- Sugiro que ao final dos nove meses de gravidez o bebê torna-se maduro para o
desenvolvimento emocional, e que se o bebê é pós-maduro ele atingiu esse estágio ainda no útero, forçando-nos a
considerar seus sentimentos antes e durante o nascimento (p. 222). D- Do meu ponto de vista existem três
processos cujo início ocorre muito cedo: 1- integração; 2- personalização; 3- em seguida a estes, a apreciação do
tempo e do espaço e de outros aspectos da realidade- em uma palavra, a realização.(p. 222 e 223) A integração
começa imediatamente após o início da vida...(p. 224). E- Assim como a desintegração, o fenômeno psicótico da
despersonalização também está relacionado ao retardamento da personalização no início da vida. (p. 225).

Técnico em Educação
Questão 29 – Anulada
A questão não apresenta alternativa passível de estar correta.
Questão 35 – Gabarito mantido
A questão está de acordo com o item 79 da Cartilha que consta na bibliografia do Edital.
Questão 40 – Gabarito mantido
A questão está baseada em obra de autor citado na bibliografia.

Porto Alegre, 30 de junho de 2014.

Dr. CARLOS EDUARDO NERY PAES
Diretor-Superintendente do
Grupo Hospitalar Conceição - GHC
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