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FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2016
AVISO Nº 07 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS

O Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV, no uso de suas atribuições, 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 – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 03 – Gabarito mantido
Acentuam-se as vogais tônicas formadas por i e u em hiato.
Questão 09 – Gabarito mantido
A única alternativa correta é a III, seja pela concordância verbal, seja pela “consecutio temporum”.
LEGISLAÇÃO
Questão 12 – Gabarito mantido
A questão está embasada no art. 13, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Questão 18 – Gabarito mantido
O art. 7º, XIX, da Lei nº 9.782/99 prevê expressamente que é a ANVISA e não o Ministério da Saúde, a quem
compete à promoção que consta no enunciado.
Questão 20 – Gabarito mantido
A Lei nº. 3.224/2010, em seu art. 16, § 2º traz o enquadramento legal do enunciado.
Raciocínio Lógico
Questão 23 – Gabarito mantido
Segundo a Teoria dos Conjuntos, temos que a situação enunciada remete ao seguinte diagrama de Venn:

Logo, 200 pessoas desta entrevista não sofriam de úlcera nem de estresse.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR
ENFERMEIRO
Questão 33 – Gabarito anulado
A assertiva III está incorreta, portanto, não há alternativa passível de ser considerada correta.
Engenheiro Civil
Questão 35 – Gabarito mantido
A questão se refere a casos usuais em instalações elétricas. No caso de instalações externas, especialmente
naquelas em que os eletrodutos são enterrados, é admitida a utilização de trechos de até 30 metros, neste
caso para cada seis metros ou fração deverá ser aumentado 1 ponto na bitola do duto. De acordo com a
Bibliografia sugerida o espaçamento máximo entre as caixas deve ser 15m.
Questão 39 – Gabarito mantido
As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação (4.3.1). As saídas de
emergência de um edifício, segundo a Norma, devem levar em conta para seu dimensionamento o número de
pessoas que por ela transitar.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Questão 31 – Gabarito mantido
A questão pergunta sobre “a classificação” do agente causador da falha. Segundo a Bibliografia sugerida a
classificação do agente causador da falha, neste caso apresentado, é secundário, ou seja, o agente causador
da falha está relacionado com a utilização do equipamento de forma diferente para a qual foi projetado
(pressão maior do que aquela para a qual foi projetado). A classificação do agente promotor da falha poderia
ser outra, caso a análise da ruptura concluísse que a mesma ocorreu, por exemplo, em função de algum
defeito de determinada peça ou por corrosão e/ou fadiga de material.
Questão 39 – Gabarito mantido
A questão está clara no que se pede.
Questão 40 – Gabarito anulado
Há mais de uma alternativa passível de estar correta.

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Questão 40 – Gabarito mantido
A questão não busca estabelecer um comparativo entre o uso de diferentes materiais para a condução de
energia. A assertiva indica que a geração, transformação e a distribuição da energia é feita em sistemas
trifásicos, haja vista a economia que se faz comparativamente com os sistemas monofásicos, o que é correto.
FARMACÊUTICO
Questão 34 – Gabarito mantido
A forma internacional de expressar massa molar é g/mol, portanto subentende-se que a unidade de medida de
massa molar é g/mol. Essa informação trata-se de um conhecimento básico para farmacêuticos.

FISIOTERAPEUTA
Questão 33 – Gabarito mantido
Segundo a bibliografia: FRANÇA Eduardo Ériko Tenório de et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos:
recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Revista
Brasileira de Terapia Intensiva. 2012; 24(1):6-22. “Em pacientes que estão em respiração espontânea, o uso
suplementar de oxigênio e de técnicas de ventilação não invasiva (VNI) melhoram a função cardiopulmonar em
repouso, além de diminuir o estresse cardiorrespiratório e potencializar os benefícios fisiológicos do exercício
físico em pacientes cardiopatas e pneumopatas crônicos.”
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Questão 35 – Gabarito mantido
Segundo a bibliografia: TIDSWELL, Marian. Ortopedia para fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2001. “O
fisioterapeuta supervisiona o programa de exercícios, monitora/avalia o progresso, administra as preocupações
do paciente e vai avançando no programa de reabilitação. Este programa deve incluir orientação e prática
supervisionada para: levantar-se do leito ou da cadeira e ficar em pé; andar com o uso de auxílios apropriados,
como por exemplo, andador, muletas, bengala; andar de modo independente, com ou sem bengalas ou
muletas; reeducação da marcha, com ênfase especial no uso correto dos dispositivos auxiliares, na extensão
da passada, na cadência e no ritmo; identificação de discrepância no comprimento dos membros inferiores e
sua correção com o uso de calçados.”
Questão 38 – Gabarito mantido
Segundo a bibliografia: SARMENTO, George Jerre Vieira. O ABC da Fisioterapia Respiratória. São Paulo:
Manole, 2009. “A capnometria consiste na leitura e exibição dos valores numéricos da concentração de CO2
exalado em cada ciclo respiratório, realizadas por um aparelho chamado capnômetro, enquanto a capnografia,
além do valor numérico, fornece a representação gráfica em forma de onda da concentração de dióxido de
carbono exalado ao final de cada ciclo respiratório.”
Questão 40– Gabarito mantido
Segundo a bibliografia: MACHADO, Maria da Glória Rodrigues. Bases da Fisioterapia Respiratória - Terapia
Intensiva e Reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.“…a terapia com PEEP é baseada nos
efeitos terapêuticos sobre o sistema respiratório, que resumidamente são: recrutamento alveolar, aumento da
CRF, melhora da complacência pulmonar, melhora da relação ventilação /perfusão, diminuição do shunt
intrapulmonar, melhora da PaO2, redistribuição de líquido extravascular, remoção de secreções pulmonares.”
FONOAUDIÓLOGO
Questão 32 – Gabarito mantido
A questão está baseada na literatura nacional que versa sobre a avaliação da disfagia a qual é comumente
avaliada por meio de protocolos, dos quais pode-se mencionar o PARD. A literatura descrita no edital é
sugerida o que não invalida a busca de outras bibliografias pelo candidato, assim como pela banca.
Questão 33 – Gabarito mantido
O programa do referido concurso, requer o conhecimento sobre “Intervenção fonoaudiológica. Linguagem Patologias, avaliação e terapia. Motricidade oral - Etiologia, patologias, avaliação e terapias. Fonoaudiologia no
ambiente hospitalar. Disfagias neurogênicas”. Conforme Ortiz (2005) Uma avaliação completa no paciente com
suspeita de um quadro demencial deve incluir: Avaliação clínica, avaliação neurológica, avaliação
neuropsicológica e avaliação de linguagem. São estratégias facilitadoras da comunicação para o estágio grave
da doença de Alzheimer: utilizar toques para manter a atenção do paciente. Revisitando MacKay “as
dificuldades aumentam em quase todos os níveis de linguagem oral e escrita, a disfemia é grave, a
comunicação interpessoal vai gradualmente se reduzindo às respostas do tipo: sim/não, a comunicação de
necessidades básicas torna-se inconsistente e a participação nas conversas demanda grande estimulação dos
interlocutores.” (Mac-Kay, APM, 2009,).
NUTRICIONISTA
Questão 35 – Gabarito anulado
Não há alternativa passível de ser considerada correta.

Município de Sapucaia do Sul / RS, 19 de Abril de 2016.

Juarez Wolf Verba
Diretor Geral
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV

Realização: Fundação La Salle

