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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2015
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 do gabarito oficial das provas objetivas.

Conhecimentos Gerais – Nível Escolar 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

Realização: Fundação La Salle

Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo / RS
Concurso Público - Edital de Abertura nº 03/2015
Aviso nº 12 - Respostas dos Recursos Administrativos Sobre Questões Contestadas das Provas Objetivas
2

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”.
Informática
Questão 26 – Gabarito mantido
A referência ao termo “fórmula” permite a compreensão da questão. Adicionalmente, o sinal de = só é necessário
quando a fórmula é aplicada diretamente à caixa de entrada da célula. Quando a fórmula é inserida a partir do menu
próprio no Excel, não é necessário adicionar o referido sinal.
Questão 27 – Gabarito mantido
O URL permite realizar uma busca baseada no endereço textual do site que, posteriormente será resolvido para um
endereço IP que permitirá localizar o site. Portanto, o URL e o IP não executam exatamente a mesma função.
Conhecimentos Específicos – Nível Escolar Superior
Advogado
Questão 32 – Gabarito mantido
A resposta está amparada no art. 285-A, § 1º, CPC.
Questão 33 – Gabarito mantido
O art. 532 do CPC traz expressamente o cabimento do agravo quando da não admissão de embargos infringentes.
Questão 38 – Gabarito mantido
A alternativa “D” está incorreta, pois o art. 9º do CC, não prevê as sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do
casamento. Essa hipótese está no art. 10, que trata da averbação em registro público. As demais alternativas estão
arroladas no respectivo dispositivo que trata expressamente dos registros.
Analista de Laboratório
Questão 31 – Gabarito mantido
Segundo a literatura sugerida, ambas alternativas I e II então corretas. A alternativa II descreve que a análise qualitativa
do hemograma é realizada observando-se a morfologia do esfregaço de sangue periférico. Subentendendo-se que é a
morfologia das células sanguíneas. Bibliografia: FAILACE, Renato. Hemograma – Manual de Interpretação. Porto
Alegre: Artmed, 2009. XAVIER, R.M.; ALBUQUERQUE, G.C.; BARROS, E. Laboratório na prática clínica – Consulta
rápida. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Questão 40 – Gabarito anulado
Segundo a bibliografia sugerida no edital, Xavier, 2010, página 126, Insulina, eritrócitos, hematócrito, VCM (volume
corpuscular médio), sofrem interferência pela hemólise podendo apresentar resultados falsamente baixos. No entanto, a
referência de Failace 2009, página 66, descreve que o VCM é inversamente proporcional à contagem de eritrócitos. A
questão apresenta informações contraditórias em relação ao VCM. Bibliografia: FAILACE, Renato. Hemograma –
Manual de Interpretação. Porto Alegre: Artmed, 2009. XAVIER, R.M.; ALBUQUERQUE, G.C.; BARROS, E. Laboratório
na prática clínica – Consulta rápida. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Assistente Social
Questão 31 – Gabarito mantido
A alternativa “E” está correta, pois o código de ética profissional refere ao que se descreve nas afirmativas II, IV e V,
sendo que as afirmativas I e III são amplamente discutidas no contexto profissional, mas não se configuram como
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princípios estabelecidos no código de ética visto que a própria Diretriz Curricular do MEC preconiza que a formação
deve privilegiar a pluralidade teórica,”o pluralismo deve nortear a conduta do assistente social no sentido do respeito às
correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas em busca de constante aprimoramento
intelectual”( Barroco, 2012, p. 128), bem como a afirmativa III está incorreta, visto que não é possível vincular um
projeto profissional a um projeto de sociedade que tem como princípio conservar a manutenção da desigualdade,
quando o código de ética está comprometido com os direitos dos sujeitos sociais e com a construção de uma nova
sociabilidade sem discriminação de gênero, raça, etnia, buscando romper com o conservadorismo de uma sociedade
classista e discriminatória.
Questão 32 – Gabarito anulado
Não há afirmativa passível de ser considerada correta.
Questão 40 – Gabarito mantido
A alternativa “D” está correta, pois quando se descreve na questão: “é preciso considerar e identificar todos os
elementos significativamente importantes da teia social,” já se identifica os autores que abordam as redes como “teias” e
que as configuram como linhas, pontos e conexões, e, esta é a terminologia neste caso e está de acordo com o autor
indicado na bibliografia do edital. KERN, F.A. As mediações em redes como estratégia metodológica do serviço social.
Porto Alegre, EDIPUCRS, 2003.
Contador
Questão 39 – Gabarito anulado
Verificou-se um erro de digitação e que por consequência, efetivamente, não existe alternativa correta.
Enfermeiro
Questão 32 – Gabarito mantido
A alternativa IV está errada, pois devemos aspirar secreções da cavidade nasoral ANTES de verificar o CUFF, evitando
contaminação pulmonar.
Questão 33 – Gabarito anulado
A alternativa D, que seria a única alternativa correta, está mal explicada. O correto seria dizer que nunca devemos
transfundir UMA bolsa de sangue por mais de 4 horas. Então, todas as alternativas seriam incorretas, não obtendo
gabarito.
Questão 38 – Gabarito alterado para letra “A”
A alternativa II refere-se ao COMPLEXO QRS e a alternativa III está errada quando diz-se que a onda T PRECEDE o
segmento ST, sendo que o correto é que a onda T PROCEDE o segmento ST. Dessa forma, a única alternativa correta
seria a I.
Enfermeiro Saúde Coletiva
Questão 32 – Gabarito alterado para letra “E”
A alternativa II também apresenta-se correta, pois as infecções hospitalares são aquelas adquiridas após a admissão do
paciente e que se manifestam durante a internação ou após a alta. As infecções hospitalares não são adquiridas após a
alta e sim manifestadas após a alta, conforme ANVISA. Portaria MS 2.616/98.
Questão 37 – Gabarito anulado
A questão não apresenta afirmativa passível de ser considerada correta.
Enfermeiro do Trabalho
Questão 37 – Gabarito anulado
Há erros de digitação. O correto seria: cor pulmonale e placas pericárdicas.
Farmacêutico
Questão 34 – Gabarito anulado
A resolução de 33 de 2000 foi substituída pela resolução 67 de 2007.
Questão 35 – Gabarito anulado
A resolução 329 de 1999 foi substituída pela resolução 44 de 2009.
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Nutricionista
Questão 31 – Gabarito anulado
A questão apresenta mais de uma alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 33 – Gabarito alterado para letra “C”
Houve equívoco na indicação da alternativa correta por ocasião do gabarito preliminar.
Questão 35 – Gabarito mantido
De acordo com as Diretrizes do NASF, a agenda programática da atenção primária com relação às ações de
alimentação e nutrição prevê: “1. Incentivo, apoio e proteção ao aleitamento materno e à alimentação complementar
introduzida em tempo oportuno e de qualidade; 2. Realização da vigilância alimentar e nutricional (SISVAN) com vistas
ao monitoramento do estado alimentar e nutricional da população atendida no território com identificação de risco
nutricional precoce e pronto atendimento; 3. Desenvolvimento de programas de suplementação preventiva com
micronutrientes (ferro, ácido fólico e vitamina A); 4. Cuidado nutricional para grupos populacionais portadores de
agravos específicos (desnutrição, risco nutricional, hipertensão, diabetes, obesidade, HIV/Aids, entre outros); 5.
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa-Família, no âmbito municipal” (Quadro III,
páginas 64-65). Bibliografia utilizada: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 152 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais
Técnicos) (Caderno de Atenção Básica, n. 27). Páginas 64-65.
Questão 38 – Gabarito mantido
A resposta correta da questão é a alternativa C. Segundo Waitzberg (2009), a TNE é indicada quando o trato
gastrointestinal está íntegro, como nos casos de depressão e anorexia nervosa (Quadro 43.1, página 788). A tabela
43.1 da referida bibliografia especifica as contraindicações da TNE, como doenças terminais, síndrome do intestino
curto, hiperêmese gravídica, íleo paralítico intestinal e sangramento intestinal. Bibliografia utilizada: WAITZBERG, Dan
Linetzky. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. São Paulo: Atheneu, 2009. Capítulo 43, página 788 – Vol.
I.
Questão 39 – Gabarito mantido
A questão refere-se às ações para prevenção da aterosclerose na infância e adolescência e tem como alternativa
correta a letra A. Essas recomendações estão descritas em PALMA (2009), bibliografia sugerida neste edital (páginas
326-8). Bibliografia utilizada: PALMA, Domingos. Nutrição Clínica na Infância e na Adolescência. São Paulo, Manole,
2009. p. 326-8.
Odontólogo ESF
Questão 36 – Gabarito mantido
Na medicina, “sinal” é aquilo que pode ser percebido por outra pessoa sem o relato ou comunicação do paciente, ao
contrário do sintoma, que é subjetivo, como no caso da dor. Correto. Porém, segundo os dicionários da língua
portuguesa, sinal pode significar indício, vestígio, anúncio. A palavra “sinal” está sendo usada no sentido amplo do
dicionário da língua portuguesa, e não no seu sentido estrito da área médica. A assertiva II está correta.
Psicólogo
Questão 34 – Gabarito mantido
A questão está clara ao que pede.
Questão 37 – Gabarito mantido
A alternativa considerada como correta no gabarito preliminar foi a letra “E”.
Terapeuta Ocupacional
Questão 37 – Gabarito mantido
Na alternativa I o certo seria dizer que a criança com atraso neuropsicomotor necessita aprender funções mais
genéricas que a ajudarão a realizar as atividades funcionais.
Novo Hamburgo-RS, 20 de outubro de 2015.
Sra. Simone Zucolotto
Presidente
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo / RS
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