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HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz)
e suas Filiais, que compõem o chamado
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO:
Hospital Fêmina
Hospital Cristo Redentor
Hospital Criança Conceição
Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte Moacyr Scliar
Unidade de Saúde Santíssima Trindade
Unidade de Saúde Parque dos Maias
Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida
Unidade de Saúde Jardim Leopoldina
Unidade de Saúde Floresta
Unidade de Saúde Divina Providência
Unidade de Saúde Costa e Silva
Unidade de Saúde COINMA
Unidade de Saúde Barão de Bagé
Centro de Educação Tecnol. e Pesquisa em Saúde - CETPS
Centro de Atenção Psicossocial I - Infantil
Unidade de Saúde SESC
Centro de Atenção Psicossocial II - Adulto
Unidade de Saúde Conceição
Unidade de Saúde Jardim Itú
Centro de Atenção Psicossocial III - Álcool e Drogas
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2015
AVISO Nº 12 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS
DAS PROVAS OBJETIVAS
O denominado Grupo Hospitalar Conceição, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o
que segue:
1.

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

Conhecimentos Gerais – Cargos de Nível Escolar Fundamental
Língua Portuguesa
Questão 01 – Gabarito mantido
Os candidatos não apresentaram argumentos para o recurso.

Questão 02 – Gabarito mantido
O fato de Mitchel Kurk recomendar também meditação não faz com que a segunda afirmativa seja falsa, uma vez que a
assertiva não está redigida com palavras tais como “apenas” ou “somente”.

Questão 06 – Gabarito mantido
A única palavra que possui hiato é “alcoólica” (al – co – ó – li – ca). “Equilíbrio” possui ditongo (e – qui – lí – brio).

Questão 07 – Gabarito mantido
Os candidatos não apresentaram argumentos para o recurso.

Políticas Públicas
Questão 14 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial.
BRASIL. Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Art. 11. O acesso universal e igualitário às ações...

Informática
Questão 16 – Gabarito mantido
O Edital solicita domínio da ferramenta. As teclas de atalho são parte fundamental da utilização do software, portanto, estão
dentro do escopo do edital.
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Questão 17 – Gabarito mantido
A questão segue exatamente o que é colocado no manual online da ferramenta, no site da Microsoft. Além disso, a ferramenta
necessariamente irá copiar toda a formatação do parágrafo, nunca somente parte dela.

Questão 18 – Gabarito mantido
A opção para compactar pode ser acessada através do click referido na assertiva I. O conteúdo cobrado na referida assertiva é
parte do conhecimento necessário em Windows Explorer, assunto que consta no edital.

Conhecimentos Gerais – Cargos de Nível Escolar Médio/Técnico e Superior
Língua Portuguesa
Questão 01 – Gabarito mantido
Por se tratar de um texto adaptado, pode-se fazer alterações na elaboração da questão, desde que isso não acarrete desvio
gramatical. Assim sendo, a primeira lacuna pode ser substituída pelo verbo “Existir” (concordando com o sujeito, portanto, no
plural, “Existem”) ou pelo verbo “haver” no sentido de “existir” (impessoal e, portanto, no singular, “Há”). Na segunda lacuna,
existe apenas uma forma ortográfica para a palavra “cansaço”. Já na terceira lacuna, o verbo “haver” também está sendo
utilizado no sentido de “existir”.

Questão 02 – Gabarito mantido
A candidato(a) não apresentou argumentos para o recurso.

Questão 03 – Gabarito mantido
Encontramos a resposta para a afirmação III nas linhas 01 e 02 do texto.

Questão 07 – Gabarito mantido
A conjunção “entretanto” só pode ser classificada como adversativa. Além do mais, dentro do contexto em que ela está
inserida, a ideia estabelecida é, sim, de oposição.

Políticas Públicas
Questão 10 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial, a
Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.Trata-se do Art. 23 da Lei 8080/90, cuja
alteração se deu em janeiro de 2015, quando a Lei passou a ter a seguinte redação/alteração.

Questão 12 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial,
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do
SUS. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Item - Os Eixos e suas
áreas. Ainda que seja possível alguma flexibilização para a composição dos eixos propostos, não é possível a inversão dos
critérios e definições por conta de uma suposta flexibilização.

Questão 14 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial,
FEUERWERKER, L. M. Modelos tecnoassistenciais, gestão e organização do trabalho em saúde: nada é indiferente no
processo de luta para a consolidação do SUS. Interface Comunicação, Saúde e Educação, v.9, n.18, p.489-506, set/dez 2005,
p. 489-506.

Informática
Questão 16 – Gabarito mantido
O fato de não ser utilizado o plural não altera a compreensão da alternativa correta. Ademais, cópias da mensagem são
recebidas individualmente por cada destinatário.

Questão 17 – Gabarito mantido
O atalho correto é o informado na alternativa A. CTRL + O seria correto se o Word em questão fosse configurado em língua
inglesa.

Questão 18 – Gabarito mantido
Para alterar o tipo de formatação em páginas diferentes é necessária a criação de uma quebra de seção, conforme consta no
manual online do software, disponível no site da fabricante.
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GRUPO HOSPITALR CONCEIÇÃO / GHC
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2015
AVISO Nº 12 – Respostas aos Recursos Administrativos Sobre Questões Contestadas das Provas Objetivas
3

Questão 19 – Gabarito mantido
É possível configurar o sistema através da ativação de uma opção para que haja conexão automática sempre que o usuário faz
logon na rede.

Conhecimentos Específicos – Cargos de Nível Escolar Fundamental
Auxiliar Geral
Questão 22 – Gabarito mantido
De acordo com a NR 6 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) a responsabilidade pelo uso adequado, guarda e
conservação do EPI é do empregado.

Questão 26 – Gabarito mantido
De acordo com a Regulamentação, o uso de protetor facial pode substituir o uso de máscara na sala de recepção e limpeza.
Assim, a assertiva II está incorreta.

Questão 28 – Gabarito mantido
As figuras apresentadas são suficientes para a identificação dos equipamentos. Em especial a figura 02, que apresenta uma
“centrífuga de roupas”, difere muito de uma “autoclave de barreira”. O endereço indicado como argumento (de imagem) não
pode ser confundido com uma autoclave de barreira.

Questão 33 – Gabarito mantido
O conteúdo programático inclui conhecimento de equipamentos e manuseio dos mesmos. A questão apresenta equipamentos
de uso corriqueiro para o cargo pretendido.

Questão 34 – Gabarito mantido
A questão aborda as principais recomendações indicadas na bibliografia sugerida para o caso de acidentes com material
biológico. O tema faz parte do conteúdo programático.

Questão 36 – Gabarito mantido
O conteúdo programático inclui conhecimento de equipamentos e manuseio dos mesmos. A questão apresenta equipamentos
de uso corriqueiro para o cargo pretendido. As figuras apresentadas são suficientes para a identificação dos equipamentos.
Seladora de materiais, seladora de embalagens, seladora de cargas ou seladora de volumes para ciclos são nomenclaturas
possíveis para o mesmo equipamento.

Questão 37 – Gabarito mantido
O conteúdo programático indicado no Edital inclui conhecimento de equipamentos e manuseio dos mesmos. A questão
apresenta equipamentos de uso corriqueiro para o cargo pretendido. A questão não solicita que o candidato reconheça a
impossibilidade do uso destes equipamentos em determinadas áreas do hospital. Os equipamentos são perfeitamente
identificáveis pelas imagens apresentadas.

Questão 39 – Gabarito mantido
A assertiva I está correta, pois é recomendado que a roupa suja seja transportada dobrada ou enrolada a partir da área de
maior sujidade para a de menor sujidade...

Conhecimentos Específicos – Nível de Nível Escolar Médio/Técnico e Superior
Auxiliar de Farmácia
Questão 22 – Gabarito anulado
O termo Via Injetável está incorreto, o correto é Via Intravenosa ou Endovenosa.

Questão 27 – Gabarito mantido
Segundo a literatura sugerida no concurso, Farmacocinética é descrita como o movimento do fármaco no organismo.

Questão 30 – Gabarito mantido
O recurso não condiz com o número da questão informada.

Questão 33 – Gabarito mantido
O intestino delgado é descrito como sendo o local de maior área de absorção dos fármacos.

Questão 34 – Gabarito mantido
Na descrição do cargo auxiliar de farmácia está descrito “apoiar na diluição de medicamentos oncológicos e preparo de NPT” .
Sendo a abreviatura NPT descrita como Nutrição Parenteral Total. Além disso, o conteúdo programático engloba: Cálculos
farmacêuticos, Assistência farmacêutica, Sistemas de distribuição de medicamentos, Dispensa de medicamentos de interesse
à saúde. Farmacologia, Farmacotécnica, Farmácia Hospitalar, conteúdos envolvidos com a descrição do cargo, que englobam
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o tema abordado na questão. A afirmativa III está incorreta, pois a via sublingual não é uma via utilizada para administração de
nutrição parenteral. As definições utilizadas na elaboração desta questão encontram-se no livro: ANSEL, Howard; PRINCE,
Shelly J. Manual de cálculos farmacêuticos. Porto Alegre: Artmed, 2008, capítulo 14, páginas 178-193.

Questão 35 – Gabarito mantido
A Farmácia Hospitalar não é responsável por processar pagamentos de fornecedores. Conceitos utilizados nesta questão
foram extraídos do livro: STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013, capítulos 9 - 11.

Questão 36 – Gabarito anulado
De acordo com a literatura sugerida no concurso (STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013, página 155), temperatura ambiente se varia de 15 a 30°C. Além disso, supositórios e
cremes são mantidos em prateleira em temperatura ambiente. A umidade somente influenciaria se estivesse aumentada.
Sendo assim, a alternativa correta é a letra E. Porém a Luz solar incidente também poderia influenciar, portanto as alternativas
corretas seriam B e E.

Questão 39 – Gabarito mantido
Segundo a literatura sugerida no concurso (STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013, página 154 e 155), em relação ao armazenamento de medicamentos: “recomenda-se estocar os
medicamentos em local fresco, ventilado, longe de fontes de calor e umidade”. As condições de armazenamento e faixas de
temperatura descritas no livro são: temperatura ambiente: 15°C a 30°C, temperatura sob refrigeração: 2°C a 8°C, temperatura
congelado: -5°C a -20°C. Portanto, a única resposta correta é a letra B.

Técnico em Histopatologia
Questão 23 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e Biologia Celular Uma introdução à Patologia. São Paulo: Elservier, 2004. A assertiva I está correta. A afirmação da assertiva não declara que o
tecido conjuntivo fornece “apenas” uma estrutura de suporte, mas sim, que realiza essa função ou tem esse atributo.

Questão 24 – Gabarito anulado
Não há resposta passível de ser considerada correta.

Questão 26 – Gabarito mantido
A questão aborda as principais características de equipamentos utilizados em estudos histopatológicos. Outras características
também podem ser indicadas para a utilização, constituição, montagem e fabricação dos mesmos. A constituição
básica/elementar do microscópio ótico é um conjunto de lentes amplificadoras da imagem, auxiliado por um feixe luminoso. O
equipamento pode ser subdividido em partes e analisado separadamente, o que não torna incorreta a assertiva. O micrótomo,
baseado na bibliografia sugerida, bem como nos manuais de fabricantes e fornecedores tem as funções apresentadas na
assertiva.

Questão 30 – Gabarito mantido
A questão trata da forma de descarte de materiais utilizados em laboratório e baseia-se nas boas práticas de estabelecimentos
assistenciais de saúde.

Questão 37 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José.
Histologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. As assertivas I, II e III estão corretas.

Técnico em Nutrição
Questão 25 – Gabarito mantido
A questão trata sobre o motivo do desperdício em uma UAN onde há quantidade significativa de restos de alimentos após a
distribuição. Considerando que restos são alimentos distribuídos e não consumidos, deve-se partir do princípio de que se os
alimentos estiverem bem preparados, o resto deverá ser algo muito próximo ao zero. Segundo Abreu et al. (2003), o tamanho
do prato ou a quantidade e o tamanho das vasilhas utilizadas podem induzir os clientes a se servirem de uma quantidade maior
que a possibilidade de consumo e, consequentemente, gerar restos. Talheres e pegadores podem interferir na quantidade que
a pessoa se serve, dependendo do tamanho e maior ou menor funcionalidade. Exemplo, um pegador de saladas inadequado,
pode fazer com que o cliente se sirva numa quantidade não desejada ou prevista pelo restaurante. Sendo assim, a alternativa
correta é a letra E. Bibliografia utilizada: ABREU, E. S. et al. Gestão de unidades de alimentação e nutrição. São Paulo: Metha,
2003. Página 139-40.

Questão 26 – Gabarito mantido
A resposta correta dessa questão é a alternativa B, pois apresenta o primeiro passo para a previsão de compras de gêneros
alimentícios para uma Unidade de Alimentação e Nutrição. As demais alternativas se referem aos passos posteriores à
elaboração do cardápio. Ainda, de acordo com Teixeira et al. (2006), a previsão de compras está relacionada com os cardápios
planejados, o consumo per capita bruto dos alimentos, o número estimado de refeições que serão oferecidas e a frequência de
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utilização dos gêneros no período da previsão. Bibliografia utilizada: TEIXEIRA, Suzana M. F. G. et al. Administração aplicada
às Unidades de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: Atheneu, 2006. Página 188.

Técnico em Radiologia
Questão 22 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: STIMAC, Gary K. Introdução ao diagnóstico por
imagens. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992. O feixe gerado “imprime” o filme ou película, ou seja, insere a imagem, a
processadora realiza a revelação do filme já impresso.

Questão 24 – Gabarito mantido
O recurso concorda com o gabarito

Questão 26 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: STIMAC, Gary K. Introdução ao diagnóstico por
imagens. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992. Capítulo 6 Mamografia. De acordo com o autor, a técnica adotada deverá
ser compatibilizada com os parâmetros do equipamento.

Questão 27 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: STIMAC, Gary K. Introdução ao diagnóstico por
imagens. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992. Avaliação básica.

Questão 33 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de
Squire. Porto Alegre: Artmed, 2003. Capítulo 2. Fluoroscopia é uma técnica e não um equipamento, como afirma o recurso. O
equipamento deve ser de alta resolução e baixa emissão, por exemplo, um intensificador de imagens.

Questão 34 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de
Squire. Porto Alegre: Artmed, 2003. Capítulo 3.

Questão 36 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de técnica
radiológica e base anatômica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. Recurso confirma o gabarito. Ver em Movimentos do
autor.

Questão 38 – Gabarito alterado
As assertivas I, II e III estão corretas.

Questão 40 – Gabarito mantido
O tema da questão está baseado na Bibliografia Sugerida, em especial: Código de Ética dos Profissionais das Técnicas
Radiológicas – Resolução CONTER nº15 de 2011. Artigos 30, 31 e 35.

Arquiteto
Questão 21 – Gabarito mantido
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o Concurso: GOES, R. Manual Prático de Arquitetura Hospitalar. São
Paulo: Blucher, 2011.
Na página 42 é apresentado o que segue:
“Em termos de área construída a divisão dos setores é a seguinte:
Internação:
40%
Serviços Médicos: 40%
Apoio Logístico:
20%”

Questão 22 – Gabarito mantido
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o Concurso: KARMAN, J. B. Manutenção Incorporada à Arquitetura
Hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência, 1995. A publicação apresenta o seguinte texto: “III.1.5 –
Espaço Técnico Sob Cobertura - Forro Técnico Visitável. Trata-se de espaço econômico, pois requer, apenas, a elevação da
cobertura para a criação do requerido Forro Técnico, com pé-direito ideal, o que, todavia, implicaria no posicionamento de
áreas, como de Cirurgia, Parto e UTI no último pavimento do hospital, localização que nem sempre atende ao „Conceito Ideal
Centrado‟.” Assim, a alternativa D apresenta assertiva correta, quando a questão solicita a indicação de afirmativa Incorreta.

Questão 25 – Gabarito mantido
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o Concurso: GOES, Ronald de. Manual Prático de Arquitetura Hospitalar.
São Paulo: Blucher, 2011. Na página 14, é apresentado o seguinte texto: “Rino Levi projeta o Hospital Israelita Albert Einstein.
Suas ampliações posteriores foram projetadas pelos Arquitetos Jarbas Karman e Domingos Fiorentino. É um dos maiores
hospitais do Brasil”. A questão refere-se claramente ao autor do projeto vencedor do concurso, não àquele de suas posteriores
ampliações.
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Questão 27 – Gabarito mantido
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o concurso: THOMAZ, E. Tecnologia, gerenciamento e qualidade na
construção. São Paulo: Pini, 2001. A NR 18 – Norma Reguladora do Ministério do Trabalho é apresentada e analisada nesta
publicação. Na página 83 apresenta o seguinte texto: “Necessidade de elaboração de projeto específico de segurança no
trabalho (...) para obras que contam com número igual ou superior a 19 empregados.” Pelo exposto, a opção A contém
assertiva incorreta, conforme solicitado no enunciado. Na página 84 apresenta o seguinte texto: “Permitido o transporte de
trabalhadores na carroceria de caminhão, desde que provida de cobertura (pé direito mínimo de 2,10m).” Pelo exposto, a
opção B contém assertiva correta, o que não é solicitado no enunciado.

Questão 28 – Gabarito mantido
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o Concurso: THOMAZ, E. Tecnologia, gerenciamento e qualidade na
construção. São Paulo: Pini, 2001. Na página 240 é apresentada a seguinte tabela:
Camada
Características
Consumo de aglomerante
Traço em volume
Cimento: cal: areia
Cimento
Cal hidratada
Chapisco
Argamassa simples
500 / 600
1:0:(2,1 a 2,8)
500 a 600 kg/m³
Emboço
Argamassa mista
200 / 350
100 / 150
1:(0,5 a 1,3):(4,0 a 8,3)
350 a 450 kg/m³
Reboco
Argamassa mista
100 / 250
50 / 150
1:(0,4 a 2,7):(6,4 a 16)
250 a 350 kg/m³
Pode-se então observar que na ordem de maior consumo de cimento os procedimentos são os seguintes: Chapisco, emboço e
reboco. A questão refere-se ao consumo por metro cúbico de cada camada, não se referindo à espessura das mesmas.

Questão 29 – Gabarito mantido
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o Concurso: BRASIL. Ministério da Saúde. Programação Arquitetônica de
Unidades Funcionais de Saúde. Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Departamento de Economia da Saúde e
Desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Na página 13 apresenta o seguinte texto: “A Sala de Inalação deve
contar com, além do ponto de água fria, pontos para ar comprimido medicinal, oxigênio e vácuo.” Assim, a alternativa A
apresenta assertiva correta, quando a questão solicita a indicação de assertiva incorreta.

Questão 30 – Gabarito mantido
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o Concurso: AZEREDO, H. A. O edifício e o seu acabamento. São Paulo:
Blucher, 2000. Na página 176 é apresentada ilustração semelhante à da prova, juntamente com o texto “Trinca causada por
insuficiência de armação positiva”.

Questão 31 – Gabarito anulado
Referente à assertiva I, a NBR 9050, edição de 2004 define altura de 0,60 m a 1,00 m para posicionamento tanto de
interruptores como de campainhas. Na revisão da Norma publicada em 2015, foram alteradas as alturas para campainhas
entre 0,40 m e 1,00m e mantidos os interruptores entre 0,60 m e 1,00 m. A questão foi baseada na edição anterior da Norma.

Questão 32 – Gabarito mantido
A questão foi baseada na bibliografia indicada para o concurso: FIORENTINI, D. M. F.; LIMA, V. H. A.; KARMAN, J. B.
Arquitetura na Prevenção de Infecção Hospitalar. in BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde – Série
Saúde & Tecnologia – Textos de Apoio à Programação Física dos Estabelecimentos de Saúde – Brasília, 1995.), que
apresenta, na página 23, o seguinte texto: “Os diferentes ambientes que compõem a planta física de um hospital podem ser
classificados segundo o Ministério da Saúde - Portaria nº 930 de 27 de agosto de 1992, em: Áreas Críticas - são aquelas onde
existe o risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco ou onde se encontram
pacientes com seu sistema imunológico deprimido (ex.: salas de operação e de parto, unidade de tratamento intensivo, sala de
hemodiálise, berçário de alto risco, laboratório de análises clínicas, banco de sangue, cozinha, lactário e lavanderia). Áreas
Semi-Críticas - são todas as áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças
não infecciosas (ex.: enfermarias e ambulatórios). Áreas não críticas - são todas as áreas hospitalares não ocupadas por
pacientes (ex.: escritório, depósitos, sanitários).”

Questão 33 – Gabarito mantido
A questão foi baseada na bibliografia indicada para o concurso: RABELLO, Yopanan. A concepção estrutural e a arquitetura.
São Paulo: Zigurate, 2000. Na página 92 apresenta o seguinte texto: “Viu-se que o cabo, com o aumento do número de cargas,
vai adquirindo forma curva; no caso de cargas uniformes ao longo de seu comprimento (por ex., o peso próprio), o cabo
adquire a forma de uma catenária no caso de cargas uniformemente distribuídas ao longo da horizontal, a de uma parábola de
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segundo grau. (...) Se estas formas forem rebatidas, usando um elemento rígido, resultarão arcos que estarão solicitados
apenas por esforços de compressão simples.” Este é o caso do arco de madeira apresentado na ilustração, validando a
assertiva I como correta. Na página 93 apresenta o seguinte texto: “Como no caso do cabo, existe uma relação ideal entre
flecha e vão que nos permite o menor volume e, portanto um arco mais econômico. Esta relação é a seguinte 1/10 < f/L < 1/5.”
Face ao exposto, a assertiva II está correta.

Questão 34 – Gabarito mantido
A questão teve como base a bibliografia indicada para o concurso: CARVALHO, A. P. A. (org.) Arquitetura de Unidades
Hospitalares. Salvador: FAUFBA, 2004. Na página 111 a publicação apresenta o seguinte texto: “Laboratório – Deve estar
disponível, dentro da UTI, um serviço de laboratório clínico 24 horas, com capacidade “suficiente para fornecer testes mínimos,
como químicos, hematológicos e gases do sangue arterial”.

Questão 35 – Gabarito mantido
A questão aborda conteúdo indicado no Edital do Concurso: Programa de necessidades, estudos de viabilidade técnicoeconômica. Metodologia do Planejamento e do Projeto Hospitalar: tipos de estabelecimentos hospitalares, plano diretor
hospitalar, equipamentos. Evolução do Hospital. Modelo teórico do hospital. Foi baseada em bibliografia indicada no mesmo
Edital: MIQUELIN, L. C. Anatomia dos edifícios hospitalares. São Paulo: CEDAS, 1992.

Questão 36 – Gabarito anulado
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o concurso: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR
9077: saídas de emergência em edifícios. Rio de Janeiro, 2001. 4.7.11.1 As escadas enclausuradas à prova de fumaça (ver
Figuras 12, 13 e 14) devem atender ao estabelecido em 4.7.1 a 4.7.4, e ao seguinte: a) ter suas caixas enclausuradas por
paredes resistentes a 4 h de fogo; c) ser providas de portas estanques à fumaça e resistentes a 30 min de fogo (P-30) em sua
comunicação com a antecâmara. 4.7.12.1 As antecâmaras, para ingressos nas escadas enclausuradas (ver Figura 12), devem:
b) ter pé-direito mínimo de 2,50 m; 4.7.13.2 Os dutos de saída de ar devem: b) ter secção mínima calculada pela seguinte
expressão: W = 0,105 n. Não há alternativa passível de ser considerada correta.

Questão 37 – Gabarito mantido
A questão teve como base a bibliografia indicada para o concurso: BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Resolução RDC n.º 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação,
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Em seu Artigo 3º define: “As
secretariais estaduais e municipais de saúde são responsáveis pela aplicação e execução de ações visando ao cumprimento
deste Regulamento Técnico, podendo estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar a fim de adequá-lo às
especificidades locais.” Assim, a opção A contém assertiva incorreta, como solicitado no enunciado da questão. No item 1.6.2 –
Procedimentos, é apresentado o seguinte texto: Para edificações novas, sejam estabelecimentos completos ou partes a serem
ampliadas, e obrigatória a aplicação total desta norma. Para obras de reforma e adequações, quando esgotadas todas as
possibilidades sem que existam condições de cumprimento integral desta norma, devem-se privilegiar os fluxos de
trabalho/material/paciente, adotando-se a seguinte documentação complementar, que deverá ser analisada em conjunto com o
projeto básico de arquitetura': 1 - Planta baixa com "layout" dos equipamentos não portáteis (quando houver) e mobiliário
principal, com as devidas dimensões consignadas ou representadas em escala; 2 - Declaração do projetista e do responsável
pelo EAS de que o projeto proposto atende parcialmente as normas vigentes para o desenvolvimento das atividades
assistenciais e de apoio previstas, relacionando as ressalvas que não serão atendidas e o modo como estão sendo supridas no
projeto em análise. Face ao exposto, a opção E contém assertiva correta, o que não é solicitado na questão.

Questão 38 – Gabarito mantido
A questão foi baseada em bibliografia indicada para o Concurso: CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de
Janeiro: LTC, 2011. No livro são apresentados diferentes sistemas de distribuição e circulação de água quente. A ilustração
apresentada na questão 38 refere-se ao Sistema ascendente sem circulação (I), apresentado na página 116. Na página 117 é
apresentado esquema de Sistema ascendente com circulação por termossifão (II), diferente do apresentado na questão. No
sistema I a água fria, entrando na caldeira recebe calor, transformando-se em vapor ou água em alta temperatura, circulando
através da serpentina dentro do storage. Ali transmite o calor à água fria que desce do reservatório superior. A água aquecida
sobe por diferença de pressão para os pontos de consumo. No sistema II (diferente do apresentado na prova) a alimentação
dos pontos de consumo é feita por circuito fechado de circulação constante de água quente pela diferença de temperatura
(diferença de densidade da água – termossifão) entre o storage e os pontos de consumo.

Questão 39 – Gabarito mantido
A questão aborda conteúdo indicado no Edital para o concurso: História e Crítica de Arquitetura e Urbanismo. Foi baseada em
bibliografia indicada no mesmo Edital: FRAMPTON, Keneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes.
1997.

Engenheiro de Produção
Questão 23 – Gabarito mantido
A questão refere, de forma clara, que seu conteúdo está relacionado à Norma NBR-5410, cuja versão em vigor é a que trata
das assertivas apresentadas para a resposta.

Questão 24 – Gabarito mantido
As assertivas tratam de definições de “linhas elétricas”, como indica o enunciado da questão. Ver NBR-5410, item 3.4.
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Questão 27 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial.
VALERIANO, D. Gerência em Projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo : Makron, 1999.
Baseada nessa bibliografia:
- a assertiva I está incorreta (Não quaisquer condições, mas sim “sob condições específicas”),
- a assertiva II está correta, como demonstrado no próprio recurso.
- a assertiva III está correta, neste caso o recurso apresenta outra fonte, mas com o mesmo sentido.

Questão 29 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial.
VALERIANO, D. Gerência em Projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo: Makron, 1999. O Tema pode ser
conferido em “Conhecimento do ciclo de evolução tecnológica”.

Questão 30 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial.
CONTADOR, J.C. et al., GESTÃO DA PRODUÇÃO – A Engenharia de Produção a serviço da modernização da empresa. 2ª
edição. Editora Edgard Blücher Ltda. 2004. O CEP possibilita que se obtenha a melhoria do processo reduzindo os efeitos dos
problemas, não sendo possível erradicá-los. Por isso, trata-se de um processo estatístico e não determinístico de extinção de
efeitos. (ver tema na bibliografia sugerida).

Questão 31 – Gabarito mantido
A questão aborda o tema “6.2.2 Estabelecendo contato inicial com o auditado” ABNT. ABNT NBR ISO 19011 Diretrizes para
auditorias de sistema de Gestão da qualidade e/ou ambiental. Todas as alternativas são verdadeiras.

Questão 32 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial.
EHRLICH, P.J.; MORAES, E.A. Engenharia econômica: avaliação e seleção de projetos de investimento. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2005. O tema aborda “Engenharia Econômica. Estudos de máquinas e aquisições”. O recurso que apresenta texto de
outro autor para o mesmo tema e não contraria o que está afirmado no texto da questão, apenas define de forma diferente,
mas com o mesmo sentido.

Questão 34 – Gabarito mantido
A afirmação da assertiva I “a cadeia de abastecimento corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais e
agregar-lhes valor de acordo com a concepção dos clientes e consumidores” está correta. É correto também que “a cadeia de
abastecimento disponibiliza produtos para lugares em tempos desejados”, porém essa característica não torna incorreta a
afirmação da assertiva. É possível, ainda, afirmar outras características/atributos da cadeia de abastecimento, como a
capacidade de inserir grau de qualidade ao serviço, proporcionar maior satisfação ao usuário etc. Mas a assertiva segue
correta.

Questão 35 – Gabarito mantido
A questão trata de tema que está presente no conteúdo programático e teve por base a Bibliografia Sugerida, em especial.
BUSSAB, W.O. & MORETTIN, P.A. Estatística Básica, 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. O tema aborda “Estatística
direcionada à análise de produção”. A definição de aferição apresentada no recurso contribui para comprovar a correção do
enunciado. Aferir é [...] comprar com standart, modelos, padrões [...] A medida de massa compõe uma Unidade de Medida
Universal.

Questão 37 – Gabarito mantido
”Princípios gerais de representação em desenho técnico” que consta no enunciado da questão, busca situar o candidato no
tema da questão, bem como introduzir o campo de conhecimento da mesma. Não existe no enunciado elemento que dificulte a
compreensão ou o desenvolvimento da questão. O tema consta no Conteúdo Programático e está baseado na Bibliografia
Sugerida.

Questão 39 – Gabarito mantido
A alternativa “C” está correta e as demais incorretas. A questão pergunta sobre quais atividades, trabalho ou operações, dentre
as apresentadas como alternativas, farão jus à percepção de insalubridade de grau máximo. O enunciado não busca
informações acerca da possibilidade ou não de eliminação de elementos causadores de insalubridade, seu agravamento ou
amenização. Também não há na questão o objetivo de elucidar a tipologia de avaliações para os graus de percepção de
insalubridade ou periculosidade, tampouco a possibilidade de utilização de EPIs. O tema consta no Conteúdo Programático e
está baseado na Bibliografia Sugerida.

Médico (Ecocardiografia)
Questão 37 – Gabarito mantido
Conforme mencionado no livro Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências, terceira edição,
Duncan, capítulo 35, sobre anticoncepção, página 343, “No Brasil, os métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres
são a esterilização e os anticoncepcionais orais combinados, com prevalências de 40,1% e 20,7%, respectivamente “ e
conforme mencionado no site bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/ no terceiro parágrafo em que o texto é intitulado por “Atividade
sexual e Anticoncepção” em que é citado: “ A esterilização feminina manteve-se como o método mais frequentemente utilizado
(29%), seguida pela pílula (25%)” os métodos contraceptivos esterilização e anticoncepcionais orais permanecem sendo os

Realização: Fundação La Salle

GRUPO HOSPITALR CONCEIÇÃO / GHC
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2015
AVISO Nº 12 – Respostas aos Recursos Administrativos Sobre Questões Contestadas das Provas Objetivas
9

métodos mais utilizados pelas mulheres e na mesma ordem de prevalências, apesar de os dados relatados na prova serem
mais antigos (dados retirados de uma bibliografia citada no edital).

Questão 38 – Gabarito mantido
A maconha (cannabis sativa) é a droga ilícita mais usada no MUNDO. Seu uso tem por característica ser intermitente e
limitado. Em nenhum momento foi relatado na questão da prova que seu uso SEMPRE é intermitente e limitado. Quando a
maconha é citada no aspecto do uso recreacional em nenhum momento também foi mencionado que isso existe no Brasil. Se
considerarmos seu uso recreacional (sabendo-se que ela é considerada uma droga lícita em alguns países do MUNDO), é a
terceira mais popular, depois do tabaco e do álcool.

Médico (Mamografia)
Questão 30 – Gabarito anulado
A referida questão apresenta duas respostas corretas (letra A e letra E), já que mais de 70% dos casos ocorre em mulheres e,
de fato, a veia mais comumente acometida é a toracoepigástrica. Recurso aceito, questão Anulada pelo fato de apresentar
duas respostas.

Questão 31 – Gabarito anulado
O tumor phyllodes, ao contrário do fibroadenoma, raramente apresenta calcificações internas, estando a alternativa B incorreta
(gabarito oficial). A alternativa C também está incorreta, já que a porcentagem de tumores phyllodes capazes de enviar
metástases hematogênicas está abaixo de 10%. As demais assertivas da questão estão corretas.

Médico (Medicina da Família e da Comunidade)
Questão 21 – Gabarito mantido
A primeira das afirmativas é falsa por apresentar subdose de prenidonsa no tratamento da doença trazida pela questão. O
correto seria dosagem entre 20 a 40 mg/dia.

Questão 23 – Gabarito mantido
A afirmativa I está, incorreta, porque o tempo para avaliar a resposta ao tratamento é maior que 2 meses. Muitas vezes, nesse
período, não se consegue nem chegar à titulação das doses, até as doses efetivas, como no caso da memantina, que demora
um mês para chegar à dosagem de 20 mg ao dia. A rivastigmina oral, outro exemplo, leva 3 meses até a titulação de dose.
Outro ponto que faz a afirmativa não estar correta é a necessidade de “RECUPERAÇÃO” de escores. A simples manutenção
da funcionalidade pré-medicamento, assim como na parte cognitiva, vale como resposta positiva e indica continuidade da
medicação.

Questão 24 – Gabarito mantido
Segundo as diretrizes atuais, o local de atendimento da maior parte dos casos é na Atenção Básica. Os casos mais difíceis são
sim encaminhados ao atendimento especializado. Na referência trazida pelo candidato, nos itens diagnóstico e tratamento não
há quaisquer indicações de atendimento especializado, havendo apenas no item regulação – ou seja, para suprir demandas
burocráticas. Há uma edição, que era bibliografia recente sugerida do concurso, sobre Demência na Atenção Básica. Que diz:
QUANDO SE DEVE ENCAMINHAR UM PACIENTE COM DEMÊNCIA PARA NÍVEIS SECUNDÁRIOS OU TERCIÁRIOS DE
ATENÇÃO À SAÚDE? A maioria dos pacientes com demência pode ser avaliada, tratada e medicada adequadamente por
médicos em atenção primária à saúde. (p. 7).

Questão 27 – Gabarito mantido
A redução do pH gástrico é por si só fator de risco para a redução na absorção de vitamina B12 devido à necessidade de meio
ácido para sua ligação com o fator intrínseco. Causas conhecidas de deficiência de vitamina B12 incluem: dieta deficiente na
vitamina; má absorção por uso prolongado de inibidores da bomba de prótons ou de antagonistas histaminérgicos; ausência ou
redução no fator intrínseco, como na anemia perniciosa e pós-gastrectomia, enterite ileal, doença de Crohn, ressecção ileal;
deficiência de transcobalamina II (transportador responsável por via alternativa de absorção da vitamina)6. Referências:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0047-20852011000200010&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/pdf/jbpml/v41n5/a07v41n5.pdf
http://www.aafp.org/afp/2003/0301/p979.html

Questão 28 – Gabarito mantido
A idade para começar o rastreio em adultos mencionados no enunciado é de 50 anos, conforme o Instituto Nacional do Câncer
e todas as diretrizes internacionais.

Questão 37 – Gabarito mantido
A única alternativa que apresenta a associação correta entre o teste para dependência de nicotina é a B. É recomendando o
tratamento com reposição da substancia via transdérmica ou oral. Diz o fascículo específico do projeto Diretrizes: como já foi
descrito, o único tratamento farmacológico considerado de primeira linha licenciado na Inglaterra é a Terapia de Substituição da
Nicotina. Ela tem como objetivo aliviar os sintomas da síndrome de abstinência da substância 31(D).

Questão 40 – Gabarito mantido
A afirmativa I está correta, conforme trecho do fascículo do projeto Diretrizes a seguir:
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Recomendação Pacientes com rinossinusite não complicada e sintomas discretos ou moderados (VAS 0-3 ou 3-7,
respectivamente)35(A), sem febre ou dor intensa facial36(A), beneficiam-se com a utilização de corticoides tópicos nasais
como monoterapia (furoato de mometasona spray nasal na dose de 400 µg divididos em duas doses por dia, por 15 dias) na
abordagem da RSAB, pois alivia os sintomas de rinorreia (p≤0,001), congestão nasal (p≤0,001), dor sinusal (p≤0,01),
dor/pressão facial (p≤0,05), com redução significativa do risco absoluto de 5,6% e beneficiando 1 paciente a cada 18 tratados
35(A). A utilização de corticoide tópico nasal em quadros de rinossinusite não complicada evita a utilização indiscriminada de
antibióticos, reduzindo o risco de resistência bacteriana 36(A).

Médico (Pediatra)
Questão 21 – Gabarito anulado
A questão nos fornece um RN GIG em hipoglicemia com necessidade de tratamento. É correto tratar a hipoglicemia com soro
glicosado 10% 2 ml/kg que corresponde a 200 mg de glicose/kg, (2 mg de glicose/kg correspondem a 0,02 ml de glicose 10%).
A ausência de sintomas evidentes em níveis baixos de glicose não exclui danos no sistema nervoso central. Procuramos
manter níveis de glicose neonatal em 40mg/dl ou acima. Em RN assintomáticos é possível alimentá-los e repetir a dosagem de
glicemia em 30 min, opção que a questão não oferece, ficando a administração de soro glicosado 10% ainda como a melhor
resposta. Por ser uma situação de emergência, usamos fitas reagentes de hgt, não se devendo retardar o tratamento,
esperando resultado de glicemia sanguínea. CLOHERTY J; EICHENWALD E; STARK, A, Manual de Neonatologia. RJ:
Guanabara Koogan 2000 pag 578.

Questão 24 – Gabarito mantido
A interpretação do resultado da urocultura quantitativa é importante no estabelecimento do diagnóstico da Infecção Urinária, o
agente causal deve estar presente em número significativo na urina cultivada e sua interpretação depende da técnica
empregada. Na obtenção da amostra examinada o agente isolado geralmente é único, porém, em crianças com alterações
estruturais ou funcionais pode ser múltiplo. A questão não determina se o agente é único ou misto nem a associação com
piúria. MARCONDES Eduardo; VAZ Flávio; RAMOS José; OKAY Yassunhiko. Pediatria Básica. São Paulo: Sarvier 2004 pág.
338-344.

Questão 26 – Gabarito mantido
A questão apresenta um lactante com dg de itu precisando de investigação, como fatores de risco: sexo masculino e menor de
um ano. Pacientes em investigação de trato urinário precisam receber antibioticoprofilaxia até se obterem os resultados.
Conforme os mesmos, decide-se manter quimioprofilaxia ou interrompê-la. A ecografia na investigação do trato urinário nos
fornece informação sobre alterações anatômicas. A Uretrocistografia Miccional é um método para identificação e quantificação
do Refluxo Vesicoureteral. É possível ter pacientes sem malformação de trato urinário apresentando Refluxo Vesicoureteral,
alteração urodinâmica e não anatômica, portanto, uma ecografia normal não exclui a necessidade da Uretrocistografia
Miccional. MARCONDES Eduardo; VAZ Flavio; RAMOS josé OKAY Yassunhiko. Pediatria Básica. São Paulo: Sarvier 2004
pág. 348.

Questão 30 – Gabarito mantido
Lactantes com bronquiolitis, pelas suas características anatômicas, apresentam tendência à exaustão e insuficiência
respiratória, portanto, a monitoração desses lactantes não se restringe à oximetria de pulso O acompanhamento clínico de
sinais vitais, cor da pele e padrão respiratório são também de extrema importância. Assim, oxigênio é uma medida terapêutica
na evolução da bronquiolite que deve evitar a hipoxemia. Guidelines podem trazer informações controversas e por isso não são
considerados na bibliografia do concurso. PIVA Jefferson; Garcia Celeny. Medicina Intensiva em Pediatria. RJ, Revinter, pág.
190-191.

Médico (Radiologista e Diagnóstico por Imagem)
Questão 35 – Gabarito anulado
Devido à discordância entre diferentes referências bibliográficas pesquisadas, a alternativa C não pode ser considerada
correta, logo, a questão acima deve ser anulada.

Porto Alegre-RS, 01 de fevereiro de 2016.

Dra. Sandra Maria S. Fagundes
Diretora-Superintendente do
Grupo Hospitalar Conceição
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