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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE CANOAS/FMSCA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015 

 
AVISO Nº 09 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES 

CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

O Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas - FMSC, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, por este aviso, o que segue: 
 
1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões do gabarito oficial das provas 

objetivas. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21– Gabarito mantido 
Segundo as Leis de Morgan e a teoria Lógica específica, a negação lógica de “para todo x p(x)” é 
necessariamente a proposição “existe pelo menos um x tal que ~p(x)”. Logo a negação de “nenhum 
gaúcho gosta de inverno”, que é equivalente à negação de “todos os gaúchos não gostam de inverno”, 
é “existe pelo menos um gaúcho que gosta de inverno”.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
I – Não há registro no texto que responda a essa pergunta. II – A resposta está na linha 04 do texto. III 
– A resposta está entre as linhas 07 e 09 do texto. 
 
Questão 10 – Gabarito alterado para letra “B” 
Equívoco na divulgação do gabarito.  
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21– Gabarito mantido 
Segundo a teoria Lógica, uma proposição composta do tipo p  q é equivalente à proposição 
composta ~q  ~p e também à proposição ~p v q. ~q  ~p : “Se Bianca não perdeu a partida, então 
Ana não marcou o ponto”. ~p v q : “Ana não marcou o ponto ou Bianca perdeu a partida”. Logo a única 
resposta correta é a alternativa D.  
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
Cirurgião Dentista – Especialista Buco-Maxilo-Facial 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
No capítulo 15 da referência HUPP, J. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, de 2011 está 
escrito: “Uso de antibiótico bactericida, se possível”. Antimicrobianos bactericidas se constituem em 
primeira escolha para tratamento de infecções odontogênicas, ainda mais em pacientes 
imunocomprometidos. A afirmação é falsa. 
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Cirurgião Dentista – Especialista Endodontia 
 
Questão 30– Gabarito mantido 
Na página 371 do capítulo entitulado “Quimioterapia antimicrobiana em endodontia” redigido pelo 
professor João Ferlini Filho (WANNMACHER, L.;  FERREIRA,  M.B.C.  Farmacologia  Clínica  para  
Dentistas.  3ª  edição.   Rio  de  Janeiro, Guanabara Koogan, 2007) está escrito: “Com boa penetração 
óssea, (a clindamicina) tem importante ação anaerobicida, sendo ativa contra microorganismos 
produtores de penicilinase. Toda a microbiota endodôntica é a ela sensível.” 
 
Questão 32– Gabarito anulado 
A apicificação é realizada em dentes com ápices abertos e paredes dentárias finas no tratamento da 
polpa não vital, e não na polpa vital como diz o enunciado da questão. Não há alternativa passível de 
estar correta. 
 
Médico Psiquiatra 
 
Questão 30– Gabarito anulado 
Não há alternativa passível de estar correta. 
 
Médico Generalista de Saúde da Família e Comunidade 
 
Questão 29– Gabarito alterado para letra “B” 
A meta é de até 7%, apesar de ficar subentendida a correção da afirmativa, a requerente não deixa de 
ter razão em seu questionamento. 
 
Questão 35– Gabarito mantido 
É indicação presente no projeto diretrizes (CFM/FEBRASGO), de 2006, 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/5_volume/02-AssistPre.pdf). 
 
 
 

Canoas / RS, 26 de junho de 2015. 
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