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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL – COREN/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015
AVISO Nº 08 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS
O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul – COREN/RS, no uso de
suas atribuições legais, torna público, por este aviso, o que segue:

1.

Das respostas aos recursos administrativos sobre questões contestadas do gabarito preliminar
das provas objetivas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Questão 03 – Gabarito mantido
A expressão “mas também” estabelece relação de adição. Para que, no texto, o sentido fosse de
adversidade, a conjunção empregada teria de ser “mas, porém, todavia, entretanto”, entre outras de
valor adversativo.
Questão 05 – Gabarito mantido
A resposta para a primeira pergunta encontra-se no quarto parágrafo do texto; já a resposta da
segunda está ao final do sexto parágrafo. A terceira pergunta não é respondida pelo texto.
Questão 10 – Gabarito mantido
O enunciado da questão é claro quando diz “Analise os termos sublinhados...”. Assim sendo, somente
são válidos, para fins de análise, os termos devidamente sublinhados.
Questão 14 – Gabarito mantido
Na afirmativa I, a troca de “médicos” por “profissionais da saúde”, incluiria enfermeiros, técnicos de
enfermagem, fato este que alteraria o sentido do texto. Na afirmativa II, a substituição da palavra
“variedade” por “diversidade” não altera o texto, pois os dois vocábulos possuem o mesmo valor
semântico. Na afirmativa II, a supressão da conjunção “porque” causa problemas de coesão,
alterando, portanto, o texto em análise. O enunciado da questão é amplo justamente para que o
candidato exercite o domínio que possui sobre a língua portuguesa aplicada ao texto.
Raciocínio Lógico
Questão 30 – Gabarito mantido
Segundo a Teoria Lógica, a negação de uma proposição do tipo “todos x ~p(x)” (com quantificadores)
é dada por “existe pelo menos um x tal que p(x)”. Sendo x = mamífero e p(x) coloca ovos, é correto
afirmar que a negação da proposição apresentada é “existe pelo menos um mamífero que coloca
ovos”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assistente Administrativo
Questão 37– Gabarito anulado
A afirmativa “A” apresenta dubiedade.
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Questão 38 – Gabarito anulado
A questão solicita ao candidato a definição de despesa orçamentária efetiva cuja alternativa “D” é a
única que apresenta essa definição. No entanto, a alternativa “C” apresenta um dos tipos de despesa
contempladas por essa definição o que torna a questão dúbia.
Questão 42 – Gabarito mantido
Com exceção da alternativa “D” que, de acordo com o livro Correspondência (Beltrão & Beltrão, 2011,
página 39), apresenta um dos aspectos que diferencia a sigla da abreviatura, as demais alternativas
estão incorretas, pois dizem respeito a aspectos relacionados à abreviatura.
Questão 45 – Gabarito mantido
Houve erro material na indicação do gabarito oficial.
Segundo Chiavenato (2006), “visa à qualidade dos produtos e serviços em programas
de longo prazo que privilegiam a melhoria gradual por meio da colaboração e participação das
pessoas." E não “visa à qualidade dos produtos e serviços em programas de curto prazo que
privilegiam a melhoria imediata por meio da colaboração e participação das pessoas."
Questão 48 – Gabarito mantido
O autor (Chiavenato, 2006) apresenta várias competências individuais apontadas pelas novas
abordagens da administração como importantes para os atuais cenários de negócio. A questão trata
de quatro dessas competências, apresentando a tradução das mesmas de acordo com o autor.

Porto Alegre-RS, 04 de agosto de 2015.

Sr. Daniel Menezes de Souza
Presidente
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul – COREN/RS
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