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FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV 
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS   

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016 

 
AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS  RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 

PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS - RETIFICADO 
 

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 FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 15 – Gabarito anulado 
Existem dois tipos de encontros consonantais, a saber: 
- os puros (quando há consoantes na mesma sílaba) e 
- os imperfeitos (quando as consoantes ficam em sílabas diferentes). 
Dessa forma, por o enunciado não especificar qual dos encontros deveria ser assinalado, há três 
alternativas corretas. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 – Gabarito anulado 
A legislação solicitada na questão não estava vigente na época da publicação do edital. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 02 – Gabarito mantido 
Há erros nítidos de concordância nas alternativas I e II – verificar verbos HAVER e EXISTIR. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 

I – Não há intercalação de adjunto adverbial; 
II – Não há obrigatoriedade no uso da conjunção e; 
III e IV estão CORRETAS. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
O art. 5º, XIII da Lei Maior é a base legal da questão e encontra-se no título correspondente aos direitos e 
garantias fundamentais. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido 
O art. 27 da Lei nº 3224/2010 é o enquadramento legal do enunciado. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
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Segundo a teoria lógica, uma proposição composta do tipo P  Q é equivalente à proposição composta 
~Q  ~P. Logo, a alternativa E apresenta uma proposição equivalente à proposição apresentada, sendo, 
portanto, esta a alternativa correta.  
 
Questão 27 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação no enunciado da questão. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 
A questão pede para o candidato calcular o número médio de ligações totais atendidas por Rose por dia, 
logo, temos que a média de ligações é dada por: M = (170+120+110+140+140)/5 = 136 ligações totais 
diárias.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
Na referida questão apenas as afirmativas I e III estão condizentes com o que dispõe a lei nº 8.080/90. 
Apesar da utilização, nas afirmativas, de palavra não constante no texto original da lei, não causa 
prejuízo ou divergência em relação ao texto legal.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
A questão aborda o conceito de acolhimento e apresenta a definição de acordo com o conteúdo 
constante na referência “Humaniza SUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS”. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A alternativa “C” é a correta de acordo com o autor que em sua obra Correspondência: linguagem & 
comunicação, conceitua ofício como o meio usual de comunicação por escrito dos órgãos públicos, 
salientando que não se define um ofício apenas pelo formato do papel, mas antes de mais nada pelo 
caráter oficial do conteúdo.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A questão apresenta dados de consumo e custos de um determinado tipo de seringa ao longo de um 
semestre em um hospital e, com base no conceito de Lote Econômico de Compra, solicita a quantidade 
de caixas que devem ser adquiridas a cada pedido. Para obter essa informação é necessário extrair a 
raiz quadrada do resultado da multiplicação do custo de cada pedido pelo número de caixas do período 
(demanda) multiplicado por dois e dividido pelo custo de armazenagem de cada caixa, o que resulta na 
resposta correta letra “D”. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

De acordo com a lei nº 10.520/02, todas as afirmativas estão corretas, pois retratam etapas da fase 
preparatória da modalidade de licitação denominada pregão, tornando apenas a alternativa “E” correta. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão aborda um dos princípios que devem ser observados na gestão pública, o princípio da 
finalidade, e traz o conceito apresentado pelo autor em sua obra Gestão Pública: Planejamento, 
Processos, Sistemas de Informação e Pessoas que retrata a necessidade de fundamentar as ações na 
necessidade do serviço público. 
 
Questão 40 – Gabarito anulado 
Apesar da questão tratar da função básica do processo administrativo denominada direção, conforme 
bibliografia sugerida em edital, o livro Princípios da Administração: o essencial em teoria geral da 
administração, os elementos apresentados no enunciado da questão não são suficientes para delimitar a 
resposta apenas a essa função, podendo gerar dúvida entre as alternativas “A” e ”C”.  
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AUXILIAR DE LABORATÓRIO – FARMÁCIA HOSPITALAR 
 
Questão 40 – Gabarito anulado 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
DESENHISTA PROJETISTA DE ARQUITETURA 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
O recurso apresentado não é claro e não apresenta justificativa para anulação da questão. Refere-se às 
opções incorretas como contendo comandos incorretos e inoperantes para a ação desejada. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 

O recurso apresentado não é claro e não apresenta justificativa para anulação da questão. Refere-se a 
considerar como correta justamente a opção já indicada como tal. 
 
TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
 
Questão 32 – Gabarito alterado 
Houve erro material na digitação do gabarito preliminar.  
 
Questão 36 – Gabarito anulado 
Não foi fornecido um dado relevante para a solução da questão. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
Segundo edição revisada, atualizada e ampliada do Manual do Técnico de Enfermagem (9º edição, 
2010), a temperatura é variável de acordo com o local em que é aferida e pode ser axilar - 35,5º a 37º, 
inguinal - 36º a 36,8º, oral - 36,2º a 37,2º, retal - 36,4º a 37,4º. Portanto, apenas a alternativa D está 
incorreta: a temperatura retal varia de 35,4ºC a 37ºC. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
O enunciado refere-se a alterações comuns na gestação, relacionadas à alimentação e ao estilo de vida. 
A polaciúria, apesar de ser queixa comum na gestação, está relacionada ao aumento do tamanho do 
útero e à compressão da bexiga e não à alimentação ou estilo de vida. Portanto, a alternativa E é correta. 
 
Questão 37 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação na questão. 
 
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A primeira assertiva apresenta uma anomalia/defeito em equipamento de refrigeração e indica uma 
provável causa. A assertiva está correta de acordo com a Bibliografia Sugerida no Edital, em especial: 
MENDES, Luiz Magno de Oliveira. Refrigeração e ar condicionado - Teoria, prática, defeitos. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 1994. (SAPERE). Capítulo Refrigeração Doméstica.  

 
 
 

Município de Sapucaia do Sul / RS, 03 de Maio de 2016. 
 
 
 

Juarez Wolf Verba 
Diretor Geral  

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV 
 
 


