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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 04/2015 

 
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 do gabarito oficial das provas objetivas. 
 

Conhecimentos Gerais – Nível Superior 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 

A introdução do texto apresenta, entre outras informações, duas causas para o desequilíbrio hormonal, as quais 
podem minimizar as reações químicas do cérebro geradoras da sensação de felicidade. O texto não é persuasivo nem 
epistolar. 
 
Questão 02 – Gabarito mantido 

Pesquisa realizada em Harvard apontou que otimistas com meia-idade têm maiores níveis de colesterol bom, mas não 
de triglicérides. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 

Na frase “Pesquisas indicam que sempre haverão efeitos benéficos da positividade na saúde, sobretudo do coração”, 
o verbo haver é impessoal. Essa é a prescrição das gramáticas normativas da Língua Portuguesa. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 

Há erro no emprego de letra maiúscula após ponto-e-vírgula e dois-pontos. Além disso, está sintaticamente 
inadequada a construção com o conetivo “embora”. 
 
Questão 09 – Gabarito alterado para letra “A” 

Apenas a alternativa I está correta. A vírgula, nesse contexto, é opcional.  
 
Legislação 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 

A resposta está amparada pelo terceiro princípio da Carta, na forma ilustrada, na página 04. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 

A resposta está amparada no art. 10, § 1º, VII, do Estatuto do Idoso. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 

A resposta da questão está amparada no Art. 47, V, do Estatuto do Idoso.  
 
Questão 14 – Gabarito mantido 

A resposta está respaldada no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 

O art. 16, I, da referida lei prevê a resposta da questão.  
 
Questão 19 – Gabarito mantido 

A resposta da questão está prevista no ECA, no art. 42. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 

O art. 60, do ECA, refere que é proibido e não permitido qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
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O número de pessoas entrevistadas que possuem apenas carteira do tipo A é igual a 30 (100-70). O número de 
pessoas entrevistadas que possuem apenas carteira do tipo B é igual a 80 (150-70). Logo, o número de pessoas que 
não possui nenhum tipo de carteira de habilitação mencionado é igual a (300-30-80-70) = 120. Segundo a Teoria 
Lógica, possuir carteira de habilitação do tipo A ou B, significa que a pessoa possui carteira de habilitação apenas do 
tipo A, ou apenas do tipo B, ou, ainda, do tipo A e B. Logo o número de pessoas que não possui carteira de habilitação 
de categoria A ou B é igual ao número de pessoas que não possui carteira de nenhum destes tipos – evento contrário 
ao mencionado anteriormente - ou seja, 120 pessoas. (Note que a negação vem antes da proposição composta, por 
isto esta interpretação). Outro modo de resolução seria notar que, segundo as Leis de Morgan, ~(p ou q) = ~p e ~q, 
isto é, o solicitado é equivalente a “não possuem a carteira de habilitação de categoria A e nem de categoria B”. Logo 
120 dos 300 jovens entrevistados.    
 
Questão 23 – Gabarito mantido 

A negação de uma proposição composta do tipo “p e q”, segundo a Teoria Lógica, é dada por “~p ou ~q”. Logo, a 
negação solicitada é dada pela proposição composta “Garfield não é um gato ou Bolt não é um cão”. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 

As alternativas A, B e C não podem ser concluídas a partir do enunciado. A alternativa D é incorreta, sendo a 
alternativa E a correta, pois como alguns brasileiros são católicos, existe algum indivíduo que é brasileiro e católico 
simultaneamente, fazendo com que a interseção entre estes conjuntos não seja vazia. 
 
Conhecimentos Específicos – Nível Superior 
 
Médico Anestesiologista  
 
Questão 37 – Gabarito anulado 

É passível entendimento dúbio em relação à questão e consequentemente das afirmativas. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

Diversas literaturas são consensuais sobre a rigidez abdominal e torácica, inclusive em uma das bibliografias 
sugeridas (MANICA, 2004, pg. 588) essa ideia é reforçada. 
  
Questão 40 – Gabarito mantido 

Com exceção da última opção, as demais complicações estão listadas e descritas em MANICA, 2004, pg. 702. Outras 
literaturas também apresentam o mesmo conteúdo. 
  
Médico Cirurgião Geral 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 

De acordo com a bibliografia sugerida no Edital, o tipo de choque “que melhor se ajusta à descrição” é o que está 
indicado na alternativa “D”. Ainda que outros tipos de choque possam apresentar atributos com alguma semelhança, 
não atendem ao enunciado apresentado. O choque Neurogênico está relacionado com a perda da inervação simpática 
sendo esse um atributo singular deste tipo de choque. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

Ainda que possam existir contestações em relação ao procedimento referido em uma das assertivas apresentadas na 
questão, a orientação geral de que “qualquer procedimento cirúrgico, sob anestesia geral, deve respeitar jejum mínimo 
de oito horas, para evitar estímulo à produção de secreção gástrica e possibilidade de broncoaspiração, durante a 
indução anestésica ou a intubação orotraqueal” refere-se à orientação adotada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 
Em especial nas referências do item Pré e Pós-operatório. 
 
Médico Emergencista 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 

A alternativa correta é a letra A. O Pró-BNP é um marcador útil na diferenciação das duas doenças apresentadas. O 
uso de siglas na questão não impede o entendimento ou escolha da alternativa correta.  
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

O hemotórax maciço é indicação da toracotomia imediata no setor de emergência. Apesar das diferentes 
nomenclaturas envolvendo esse procedimento emergencial, a situação clínica (hemorragia por hemotórax maciço) e 
suas consequências indicam a ação imediata (toracotomia) quando disponível. A própria referência trazida pelo 
candidato traz essa indicação (“O Livro ATLS 9ª edição em português, na página 101, afirma: “se o volume drenado 
imediatamente for de aproximadamente 1.500 ml, é muito provável que seja necessária uma toracotomia de urgência 
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para o doente”) e não permite tornar a alternativa II inválida. A realização do procedimento na sala de emergência ou 
em bloco cirúrgico dependerá de peculiaridades da instituição.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido 

A alternativa B responde melhor à questão.  
Quanto ao item III, o entendimento de haver critérios novos na abordagem do TCE leve, que levam em conta a 
estratificação de risco, não torna a afirmativa errada, uma vez que a persistência do escore da escala de coma de 
Glasgow alterada (14 por exemplo), por mais de 2 horas indica a realização do exame. 
(http://ceaccp.oxfordjournals.org/content/early/2013/02/24/bjaceaccp.mkt010.full). Quanto ao uso do ATLS como 
referência, deve-se compreendê-lo como uma sistematização do atendimento – há pontos que constantemente são 
questionados. O atendimento de um paciente com história de traumatismo craniano leve, com déficit neurológico 
importante indicado pela escala de coma de Glasgow demanda raciocínio clínico, não sendo a afirmação III incorreta. 
Referências: http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/104.pdf 
http://www.guideline.gov/content.aspx?id=38468 
http://www.guideline.gov/syntheses/printView.aspx?id=48756 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 

A alternativa E representa a melhor resposta entre as apresentadas. A pergunta solicita o diagnóstico provável, uma 
vez que o definitivo será dado pelo médico especialista, que é glaucoma agudo. Na impossibilidade de confirmação 
diagnóstico em ambiente de emergência geral (sem oftalmologista), deve-se evitar a prescrição medicamentosa 
específica e priorizar o encaminhamento em caráter de urgência. A alternativa E aponta a doença de maior suspeição 
e a conduta mais adequada.  
 
Questão 39 – Gabarito alterado para letra “C” 

Houve erro de transcrição. Deve-se prescrever, entre as medicações propostas, o diazepam para a agitação. O 
objetivo da questão é verificar a compreensão dos proponentes quanto da não-prescrição de beta-bloqueador 
(propranolol) em pacientes que usaram cocaína.  
 
Médico Ginecologista e Obstetra 
 
Questão 36 – Gabarito anulado 

Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta. 
 
 
Médico Intensivista Rotineiro 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 

A questão se refere a paciente com Bradicardia instável sem resposta à atropina. Conforme algoritmo do ACLS, nos 
pacientes em que a atropina não é eficaz, o manejo deve ser feito com marcapasso transvenoso, infusão de dopamina 
OU infusão com epinefrina. Referência: ACLS. Suporte avançado de Vida em cardiologia. 2010. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 

A questão se refere ao conhecimento sobre indicação de ventilação não-invasiva em pacientes com insuficiência 
respiratória aguda. As principais indicações são DPOC hipercapnico, edema agudo de pulmão, pacientes 
imunossupressos com insuficiência ventilatória aguda (HILBERT G, 2001). Pacientes com fibrose pulmonar não se 
beneficiam do uso. Portanto, a questão correta é a letra D. Referência: Tobin, Martin J. Principles and practice of 
mechanical ventilation. McGraw Hill, 2013. Capítulo 18, Tabela 18-1. 
FAUCI, Anthony et al. Harrison. Medicina Interna. São Paulo: McGraw Hill, 2008.Capítulo 269. 
Hilbert G, Gruson D, Vargas F, et al. Noninvasive ventilation in immu- nosuppressed patients with pulmonary infiltrates, 
fever, and acute respiratory failure. N Engl J Med. 2001;344:481–487. 
Rocker GM, Mackenzie MG, Williams B, et al. Noninvasive positive pressure ventilation: successful outcome in patients 
with acute lung injury/ARDS. Chest. 1999;115:173–177.  
 
Médico Medicina do Trabalho 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

A opção “D” da questão está incompleta, pois desconsidera os fatos previstos na NR7, item 7.4.3.5, onde excetua-se a 
obrigatoriedade de realização de exame demissional quando o último exame médico ocupacional tiver sido realizado 
até 135 dias para empresas de grau de risco 1 e 2, e 90 dias para aquelas de grau de risco 3 e 4. Portanto, a opção 
“D” está INCORRETA. Quanto à adequabilidade ao tema proposto no enunciado, a NR32 (Segurança e Saúde no 
Trabalho em serviços de Saúde) trata, entre outros temas, do PCMSO daquelas instituições, assim como a NR7. 
Portanto, a opção “B” está em conformidade com o enunciado por fazer referência ao PCMSO. 
 

http://ceaccp.oxfordjournals.org/content/early/2013/02/24/bjaceaccp.mkt010.full
http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/104.pdf
http://www.guideline.gov/content.aspx?id=38468


Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo / RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 04/2015 

Aviso nº 10 - Respostas dos Recursos Administrativos Sobre Questões Contestadas das Provas Objetivas 

 
4 

 

 

Realização: Fundação La Salle 

Médico Neurocirurgião 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

A questão está clara ao que pede. Ademias, a bibliografia mencionada no recurso não apresenta um contexto atual. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

A questão está clara ao que pede. Ademias, a bibliografia mencionada no recurso não apresenta um contexto atual. 
 
Médico Ortopedista e Traumatologista 
 
Questão 34 – Gabarito alterado para letra “B” 

Na abordagem dorsal do antebraço (Thopson) o acesso cirúrgico na sua porção proximal foi classicamente descrito 
entre os planos musculares dos extensor comum dos dedos e extensor radial curto do carpo (ERCC), e na sua porção 
mais distal entre os extensor radial curto do carpo (ERCC) e Abdutor longo do polegar. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

Existe uma grande divergência na literatura ortopédica em relação à pressão compartimental na qual se iniciam as 
alterações nervosas, sendo que a discussão ocorre entre os 30 a 45 mmhg. Assim, dentre as alternativas disponíveis 
na questão a menor pressão que está fora dos parâmetros discutidos na literatura é a de 50 mmHG. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

O tumor ósseo primário mais comum é o Mieloma Múltiplo, segundo a literatura ortopédica. As metástases são mais 
frequentes, mas não são tumores primários. 
 
Médico Pediatra 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 

De acordo com a bibliografia sugerida no Edital, a assertiva III está correta. (nos títulos e subtítulos) Medidas de 
urgência em pediatria. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. Procedimentos em emergência. O exame sumário 
deve considerar [...] a cor da pele – de acordo com os autores: “Pele rosada pode indicar ventilação adequada.” “Pele 
escura, cinzenta [...] indica oxigenação e perfusão inadequadas. ” “Uma rápida avaliação [...] sumária [...] deve 
considerar frequência ventilatória, [....] cor da pele e nível de consciência.” 
 
Médico Saúde Coletiva 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

A alternativa C representa a melhor alternativa ao preenchimento das lacunas da questão. Apesar da existência de 
UBS, a ESF é a maneira prioritária de oferta da atenção básica.“A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à 
reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo 
Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da 
atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde 
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.”  (Política Nacional da 
Atenção Básica -  http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf). 
 
Questão 37 – Gabarito anulado 

Houve erro de transcrição. Para satisfazer a questão seria necessária a alternativa com a única afirmativa incorreta, 
que é a III.  
 
 

Novo Hamburgo-RS, 20 de outubro de 2015. 
 
 

Sra. Simone Zucolotto 
Presidente 

Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo / RS 
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