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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2015 
 

AVISO Nº 10 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES 
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
A Presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo/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 – Nível Médio/Técnico 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 04 – Gabarito anulado 
A questão apresentou erro material na indicação da linha correspondente ao texto. 
 
Questão 05 – Gabarito anulado 
Houve erro ortográfico na escrita da palavra “biossegurança”, fato que poderia gerar interpretação 
dúbia por parte do candidato. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
As mudanças, para efeitos de concordância, ocorrem nas palavras “os”, “devem” e “atentos”, pois são 
apenas essas que se referem a profissionais, as demais fazem referência a jalecos e aventais. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 
O vocábulo "agulha" apresenta, sim, dígrafo, tanto que a alternativa correta considera tal situação. 
 
 
Legislação 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
A alternativa “D” justifica-se pelo ECA, no parágrafo único, do art. 2º. Leia-se que o enunciado trata 
de questão excepcional. A previsão em lei é expressa. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 
A carta dos direitos do usuário da saúde ilustrada é expressa ao trazer a alternativa “A” como primeiro 
princípio. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido 
O enunciado da questão trata de um dos direitos sociais, conforme capítulo II, art. 7º, III, que dispõe 
acerca dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme o enunciado. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria da lógica, a negação de uma proposição do tipo “existem x tal que ~p(x)” é dada por 
“todo x p(x)”, isto é, seja x: “motorista” e p(x): “x respeita as leis de trânsito”, temos que a negação de 
“existem alguns motoristas que não respeitam as leis de trânsito” é dada por “todos os motoristas 
respeitam as leis de trânsito”.   
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Informática 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
O mouse e o teclado são considerados dispositivos de entrada e não de saída, conforme 
argumentado. Outra argumentação coloca que o sistema operacional não é um dispositivo de saída. 
De fato, a argumentação está correta, porém a alternativa “E” que retrata o Sistema Operacional não 
foi considerada correta.  
 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 
A versão do Word está especificada no Edital de abertura do certame. Além disso, independente da 
versão, a resposta seria a mesma, visto que esta nomenclatura é independente da versão. 
 
 
 
Conhecimentos Específicos – Nível Médio/Técnico 
 
Assistente Administrativo 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
Segundo Francischini (2002), o ponto de pedido é a quantidade de estoque que, quando atingida, 
deve acionar um novo processo de compra ou fabricação. O gráfico da referida questão permite ao 
candidato identificar que o ponto 1 é o ponto de pedido, uma vez que indica a quantidade de estoque 
limite para a realização de um novo pedido, considerando o tempo de reposição e o estoque de 
segurança a ser mantido.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A questão aborda os conhecimentos gerais de Administração, buscando identificar se o candidato 
conhece uma das ferramentas mais disseminadas de gestão. A melhoria contínua está presente em 
boa parte das organizações e deve ser conhecida e aplicada por todos os funcionários para que a 
mudança organizacional ocorra com sucesso e contribua para o desenvolvimento da organização.  
 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
As afirmativas I e IV estão incorretas. A afirmativa I está errada porque a Lei nº 8.080 afirma 
exatamente o contrário, indicando que Estado, pessoas, família, empresas e sociedade são 
corresponsáveis em relação ao direito à saúde. Em relação a afirmativa IV, sustenta que a iniciativa 
privada não compõe o Sistema Único de Saúde (SUS), o que está incorreto, uma vez que a lei afirma 
que a iniciativa privada poderá participar do SUS de maneira complementar, o que é possível 
identificar no SUS, que possui em sua rede instituições privadas que são contratadas e prestam 
serviços e atendimentos para o sistema. Sendo assim, apenas as afirmativas II e III estão corretas.     
 
Motorista 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
Conforme estabelece expressamente o Manual de Direção Defensiva, “se o veículo tiver „air bag‟ para 
o passageiro, é recomendável que você o desligue, enquanto estiver transportando a criança”. Em 
sendo assim, a terceira afirmativa está correta e plenamente de acordo com a fonte indicada no 
enunciado da questão. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
Conforme estabelece expressamente o Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 145, inciso IV, 
“para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de 
passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá ser aprovado 
em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos 
termos da normatização do CONTRAN”. Dessa forma, a segunda assertiva está correta e plenamente 
de acordo com a fonte indicada no enunciado da questão. 
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Técnico em Enfermagem 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
Para a realização do cálculo utiliza-se a fórmula: N gts= V/T ,ou seja, 100/3 n gts= 100/3 ngts= 33,33 
gts/min 
Onde: V corresponde ao volume em ml e T ao tempo em horas. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
Questionou-se o terceiro parênteses como sendo falso, pois não termos artérias onde aplicamos 
injeções intramusculares. O questionamento está equivocado, pois em todo o nosso corpo temos 
artérias (sejam eles de grande ou pequeno calibre) e em injeções intramusculares podemos, 
acidentalmente, puncionar uma artéria, por isso tracionamos o êmbolo da seringa antes de 
administrar a droga IM para termos certeza da não administração da droga em um vaso arterial. Se 
não houve artérias nos locais de aplicação de drogas IM, os músculos não poderiam ser irrigados. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A bibliografia utilizada e sugerida no edital do concurso é SMELTZER, Suzanne C. Brunner e 
Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
Existem algumas bibliografias que trazem o questionamento de não ultrapassar às 24 horas, mas na 
questão não existiria nenhuma alternativa correta se a alternativa III estivesse errada, pois todas as 
demais estão corretas. Além disso, a bibliografia mencionada pela candidata no recurso não condiz 
com a bibliografia sugerida. 
 
 
Técnico em Radiologia 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
A assertiva III – “Após o término do plantão ou expediente, quando a processadora é desligada, a sua 
tampa deve ficar semiaberta para facilitar a saída dos gases químicos.” Está correta. O cuidado com 
o sistema de exaustão está correto e é recomendado já na instalação do equipamento. Esse sistema 
deve funcionar juntamente com a operação da processadora. Quando da sua parada, ou seja, 
“quando é desligada” e, portanto, quando não há garantia de exaustão, recomenda-se que a sua 
tampa fique semiaberta, exatamente pelas razões elencadas no recurso. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
De acordo com a bibliografia sugerida pelo Edital “a correta compressão da mama para a realização 
do exame de mamografia interfere drasticamente no resultado do exame”, portanto a assertiva está 
correta. A assertiva III é incorreta tendo em vista que a técnica de compressão da mama não tem 
como único objetivo evitar a radiografia com imagem tremida, mas também a homogenização da 
superfície e a uniformização da espessura de penetração. Bibliografia: LOPES, Aimar Aparecida; 
DIMENSTEIN, Renato. Guia prático de posicionamento em mamografia. São Paulo: SENAC/SP, 
2000. 
 
Questão 37 – Gabarito anulada 
Assertiva: I - Colimador é um dispositivo, construído a partir de um material que absorve radiação (ex. 
fibra óptica), usado para direcionar e suavizar feixes de radiação. A forma como foi redigida a 
assertiva poderá induzir o candidato a compreensão de que o material que absorve a radiação 
poderá ser(por exemplo fibra ótica), quando na verdade a assertiva buscava complementar a 
informação indicando que a projeção luminosa de posicionamento poderia ser através do uso de fibra 
ótica. Diante dessa falha na redação a assertiva está “errada” o que faz com que não exista opção 
correta dentre as apresentadas. Desta forma a questão não apresenta resposta correta. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
De acordo com a bibliografia sugerida a possibilidade de representação do fluxo sanguíneo é um 
elemento que potencializa a capacidade diagnóstica do exame de ressonância magnética. Isso se 
deve ao gradiente de matizes geradas pelo movimento fluido. 
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Questão 39 – Gabarito mantido 
A assertiva está correta, de acordo com a Legislação em vigor. Trata-se de uma recomendação da 
Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998, como refere o candidato. Por certo existem 
situações especiais, que assim deverão ser tratadas, o que não invalida a recomendação geral, que 
está referida na assertiva. 
 
 

 
 

Novo Hamburgo-RS, 29 de setembro de 2015. 
 
 
 

Sra. Simone Zucolotto 
Presidente 

Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo / RS 
 


