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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015 
 

AVISO Nº 12 – 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 Fundamental Completo 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
Segundo o dicionário “Michaelis”, a palavra está empregada corretamente, tornando, portanto a 
alternativa correta. usar u.sar (lat usare) vtd, vti e vpr 1 Fazer uso de; empregar habitualmente: "Em 
Paris usam muito o café" (Mário Barreto, ap Fr. Fernandes). "Ela não usa porta-seios, está logo se 
vendo" (Jorge Amado). "...trajava ainda à moda antiga, usando de sapatos de fivela" (Visc. de 
Taunay). "...no alemão, onde a passiva perifrástica, construída com o auxiliar werden, se usa muitas 
vezes" (Theodoro Henrique Maurer Jr.). vtd e vti 2 Ter por costume, costumar: Eu não uso assobiar. 
Ele usava a (ou de) intrometer-se. vtd e vti 3 Exercer, praticar: Usar violência (ou de violência). Usar 
uma profissão (ou de...). vti 4 Proceder, portar-se: Ela usou deslealmente com os 
patrões. vpr 5 Gastar-se, deteriorar-se com o uso: Com o decorrer dos anos, usara-se aquela peça. 
 
Conhecimentos Específicos – Nível Fundamental Completo 
 
Agente Comunitário de Saúde 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
A questão está em acordo com o PACS (Programa Agentes Comunitários de Saúde) do Ministério da 
Saúde, página 05.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão está clara no que se pede e de acordo com o conteúdo programático. A bibliografia 
utilizada para a elaboração da questão está sugerida no edital.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
A questão está clara no que se pede e de acordo com o conteúdo programático. A bibliografia 
utilizada para a elaboração da questão está sugerida no edital.     
 
 

 
 

Novo Hamburgo-RS, 29 de setembro de 2015. 
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