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MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA / RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2016 
 

AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO 
PRELIMINAR DAS  PROVAS OBJETIVAS  

   
O Prefeito do Município de Cachoeirinha / 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 – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 
O verbo “beirar” é transitivo direto e não admite a presença de preposição. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
De acordo com dicionários da língua portuguesa, “voluntarioso” é sinônimo de “teimoso”. Além disso, a 
substituição da primeira palavra pela segunda não altera a semântica do texto. 
Já na afirmação III, as duas palavras não são sinônimas. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 
A palavra destacada é um pronome oblíquo, pois faz referência a Dona Ana. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 
O enunciado pede a classificação sintática do termo sublinhado, logo a resposta correta é a letra C 
(predicativo do sujeito). A palavra em destaque também é um adjetivo, mas esta seria sua classificação 
morfológica. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 
A regra de acentuação das oxítonas é clara: serão acentuadas as terminadas em – em. Apenas a 
terminação em –m não justifica o acento, pois, se assim fosse, a palavra “bombom”, por exemplo, deveria 
ser acentuada. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
O art. 33, § 3º do ECA é a base legal da questão. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 
O art. 74, § 3º da referida legislação é o enquadramento legal do enunciado. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
O art. 75, § único é a base legal do enunciado. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 
O art. 4º, § 1º da lei Orgânica de Cachoeirinha justifica a alternativa C. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido 
O art. 23-A do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cachoeirinha é a base legal da questão.  
 
Questão 19 – Gabarito mantido 
A Lei Maior contempla a idade de 21 anos, conforme alternativa D, no art. 14, § 3º, VI, c. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 
O art. 57 da legislação em comento é a base legal da questão. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 
Os recursos apresentados contém um equívoco quanto à definição da razão enunciada. Segundo o 
enunciado, temos que a razão entre o número de poltronas não ocupadas e o número de poltronas 
ocupadas é igual a 1/4, o que, por definição significa que: 
 

 
 
Isto NÃO significa que 1/4 das poltronas do auditório não estão ocupadas. Esta razão compara apenas o 
número de poltronas não ocupadas com o número de poltronas ocupadas, e não com o total de poltronas 
do auditório.  
Segundo a definição correta, temos que para cada 1 poltrona não ocupada temos 4 poltronas ocupadas, 
ou seja, 4 poltronas estão ocupadas a cada 5 poltronas deste auditório. Logo, 
 

 

 
Portanto, temos que 4/5 do total de poltronas estão ocupadas, o que equivale a 80% (4/5) de 300 
poltronas, o que é igual a 240 poltronas. Logo, a alternativa correta está expressa na alternativa E.  
Observações complementares: 
A resposta não pode ser 225, pois se 225 poltronas estivessem ocupadas e 75 desocupadas, a razão 
entre o número de poltronas não ocupadas e o número de poltronas ocupadas seria 75/225 = 1/3 o que é 
diferente de 1/4. O que contraria claramente o enunciado. 
O problema não precisava ser resolvido por sistemas, conforme mostrado acima na resolução 
apresentada.  
 
Questão 24 – Gabarito mantido 
Como Paulo não é médico (item 4), temos que Paulo é ator (item 2). Como Paulo é ator, então ele não 
gosta de surfar (item 3). Portanto, como ele não gosta de surfar, temos que Paulo não nasceu em 
Tramandaí (item 1). Logo, a alternativa correta está expressa na alternativa B. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
Segundo os dados do enunciado, temos que: 
M = 30000.(1+0,05)

2
 = 33075 

Logo, J = M – C  J = 30000-33075 = 3075. 
Portanto a alternativa D está correta. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido 
A questão é clara quanto ao seu questionamento. Os 3 funcionários juntam-se ao grupo, formando então 
um novo grupo que realizará o trabalho, ou seja, estamos falando de um novo efetivo. Repare que em 
nenhuma parte do enunciado diz que serão contratados três novos funcionários, mas sim que apenas 3 
funcionários irão se unir ao velho grupo, formando uma nova equipe que desenvolverá o trabalho. A 
expressão “este novo efetivo” refere-se à alteração do “velho efetivo” com o ingresso destes 3 
funcionários no grupo. Portanto, a alternativa C expressa a resposta correta. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 
 
 
ARQUITETO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
A questão foi embasada em bibliografia sugerida para o concurso (CREDER, Hélio Instalações 
hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro: LTC, 2011) e refere-se claramente a uma “caixa coletora de 
efluente sanitário em subsolo” e não a “esgoto proveniente unicamente da lavagem de pisos ou de 
automóveis”, que, de acordo com a NBR 8160 pode ser ligado diretamente à caixa coletora. O efluente 
sanitário deve obrigatoriamente passar por uma caixa de inspeção. 
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Questão 36 – Gabarito mantido 
De acordo com o enunciado a questão teve como base a Lei n°1.177/91 – Código de Edificações do 
Município de Cachoeirinha, bibliografia sugerida para o concurso. Imagem semelhante à da prova é 
apresentada no Código de Edificações do Município de Cachoeirinha, com os mesmos valores para 
altura máxima de muros indicados como alternativa correta. Quanto à ilustração apresentar a grade 
lateral mais baixa que o muro, isto está de acordo com a lei, uma vez que a altura máxima permitida é de 
2,10, podendo a grade ter, por exemplo 1,80 m de altura e o muro 2,10 m de altura. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
De acordo com o Plano Diretor do Município de Cachoeirinha, bibliografia sugerida para o concurso: a 
ZPR 1 “deve manter suas características básicas, com densificação controlada”, onde também é vedado 
o “uso industrial e a verticalização excessiva”, logo a assertiva I está incorreta. A ZPR 2 “corresponde à 
região dos loteamentos Parque da Matriz e deve manter suas características de área residencial de baixa 
densidade e comércio e serviços de apoio à habitação”, logo a assertiva II está correta. A ZPR 3 
“corresponde à região Nordeste da cidade, caracterizada por: I - tecidos residenciais densos e baixos; II - 
relativa carência de equipamentos e infra-estrutura; e III - situações pontuais de irregularidade fundiária”, 
logo a assertiva III está correta. A ZPR 4 “corresponde à região Centro-Norte da cidade com extensas 
áreas não urbanizadas e disponíveis para a extensão da urbanização”, logo a assertiva IV está incorreta. 
 
Questão 38 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação e não há alternativa passível de estar correta. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 41 – Gabarito mantido 
A RDC 50 apresenta o seguinte texto: “as escadas que, por sua localização, se destinem ao uso de 
pacientes, tem de ter largura mínima de 1,50m e serem providas de corrimão com altura de 80 cm a 92 
cm do piso”, logo a assertiva da opção A está correta. 
 
Questão 43 – Gabarito mantido 
Os valores do gráfico, argumentados como ilegíveis na prova impressa, são dispensáveis para sua 
compreensão, sendo possível a identificação, pela forma do gráfico e pelas curvas, da Carta Bioclimática 
de Olgyay. 
 
Questão 45 – Gabarito mantido 
A questão foi baseada em bibliografia sugerida para o concurso, AZEREDO, Hélio A. de. O edifício até 
sua cobertura. São Paulo: Blucher, 2006. As alvenarias de blocos de concreto necessitam coordenação 
modular e projeto da primeira e segunda fiadas dos blocos, que não podem ser cortados, logo é correta a 
assertiva da opção B. A opção C afirma que tijolos furados são produzidos por extrusão, não excluindo a 
possibilidade de que possam também serem produzidos por laminação, logo é também correta a 
assertiva da opção C.. A assertiva contida na opção D é correta pois de acordo com a bibliografia 
sugerida “Não há dificuldade no assentamento que é simples e rápido requerendo mão-de-obra mais 
barata e menor consumo de argamassa do que alvenaria de tijolo”. No que se refere à opção E, a 
bibliografia sugerida apresenta o seguinte texto “Desvantagens - Não possui juntas argamassadas 
verticalmente, devido ao seu tamanho, diminuindo as ligações dos blocos entre si; o que torna correto o 
que afirmado na opção. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido 
O enunciado da questão deixa claro que a produtividade de um armador e de um servente é a mesma 
por hora. Supondo somente um armador executando todo o serviço, ele necessitaria de (10.000 kg x 0,09 
h/kg) 900 horas. Como o serviço deve ser feito em 5 dias de jornada de 10 horas, serão necessários 
então (900 horas / 50 horas) 18 armadores. Como a produtividade de armador e servente é a mesma, 
são necessários então 36 funcionários para execução do serviço. 
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Questão 50 – Gabarito mantido 
A alternativa D está incorreta pois a questão refere-se ao tipo de estrutura com relação a seus 
vínculos/apoios. A estrutura é protendida (utilização de cabos de aço em bainhas curvas com objetivo de 
inserir forças anti-gravitacionais no sistema, evitando a flexão excessiva), mas não é este aspecto o 
objetivo do enunciado da questão. O enunciado não fornece o grau de estaticidade (no caso g=0), pois 
isto seria a resposta da questão, indicando uma estrutura isostática. Em relação ao tipo de vínculos a 
estrutura pode ser hiperestática (um apoio engastado, outro móvel), isostática (um apoio fixo outro móvel) 
ou hipostática (dois apoios móveis). Devido ao fato de que, na estrutura do MUBE, um apoio é fixo 
(vínculo de segunda classe ou ordem) e o outro é móvel (vínculo de primeira classe ou ordem), trata-se 
então de uma estrutura isostática. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão 31 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação. 
 
Questão 32 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação. 
 
 
BIÓLOGO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A resposta B é a única correta porque os sintomas da dengue, malária e febre amarela são semelhantes 
apenas no início da doença e não em sua totalidade, uma vez que acometem órgãos diferentes. 
Sintomas como febre, cansaço e dores pelo corpo são comuns a muitas doenças, mas, em nenhum 
momento, esses sintomas aparecem na resposta como sendo no estágio inicial. Sabendo-se disso, é 
correto afirmar que a questão se refere aos sintomas em sua totalidade e não apenas aos iniciais, 
justificando-se a sua incoerência. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
Os preceitos estabelecidos nos artigos 6º e 7º da Lei Federal nº 9.605/98 foram reproduzidos exatamente 
na questão, no que se refere às afirmativas I, II e III, sendo mantido o gabarito. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica de 2002, “a aids e as hantaviroses são exemplos de 
doenças novas que emergiram. Já a doença de Chagas, que apresenta considerável redução de casos 
novos em amplas faixas do território brasileiro, onde era reconhecida há muitas décadas, está emergindo 
na Amazônia, região que até poucos anos atrás era considerada livre desta doença”. Como a questão 
tratava da concepção do guia sobre essas doenças, a única alternativa correta é a letra C. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
Embora a portaria 104 indique que a notificação de várias doenças deva ser imediata, o que caracteriza a 
resposta correta é “pela sua gravidade”. Dessa forma, o sarampo deve ser notificado imediatamente pelo 
seu poder de transmissão e não pela sua gravidade. 
 
Questão 41 – Gabarito alterado 
Os organismos de maior interesse para o tratamento de desinfecção da água para consumo humano são 
os vírus entéricos, algas unicelulares e bactérias patogênicas, sendo o gabarito alterado para letra “A”. 
 
Questão 43– Gabarito mantido 
As etapas do tratamento de água podem assumir diferentes ordens, mas as duas primeiras e a última 
permanecem sempre iguais, pela lógica do processo de limpeza e desinfecção da água. As etapas que 
não sofrem alteração na ordem são as duas primeiras (coagulação e floculação) e a última (fluoretação). 
 
Questão 44 – Gabarito mantido 
A Lei nº 6.938/81, que consta como conteúdo programático para o cargo de Biólogo, traz exatamente os 
instrumentos citados na questão. 
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Questão 46 – Gabarito mantido 
No item apresentado dentre os conteúdos programáticos “Entomologia ligada à saúde” estão às doenças 
e demais interferências transmitidas por insetos. Como os insetos são Artrópodes, é importante que o 
candidato tenha o conhecimento das características que definem esses animais, justificando a questão. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido 
Os biomonitores são indicadores da qualidade do ar e da água do ambiente. Já os biomarcadores são 
sinalizadores que indicam acontecimentos em sistemas biológicos ou amostras. Dessa forma, as duas 
concepções não são sinônimas, uma vez que a indicação da qualidade do ar e da água é realizada pelos 
biomonitores e não biomarcadores, conforme se refere a alternativa D. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido 
Conforme os autores BAIRD, C. Química Ambiental e RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E.de 
Biologia Vegetal, que constam na bibliografia sugerida, todas as características da letra “E” se encaixam 
no conceito de eutrofização, inclusive a existência de peixes de águas quentes.  
 
Questão 50 – Gabarito mantido 
Contaminação, conforme CONAMA 420/09, é a presença de substância(s) química(s) no ar, água ou 
solo, decorrentes de atividades antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a utilização desse 
recurso ambiental para os usos atual ou pretendido, definidas com base em avaliação de risco à saúde 
humana, assim como aos bens a proteger, em cenário de exposição padronizado ou específico. Dessa 
forma, um ambiente contaminado será aquele que possuir fatores patógenos ou químicos que alteram as 
características físico-químicas, corroborando com a alternativa correta. Já a poluição deve alterar o 
sistema original, deixando-o visualmente afetado, conforme alternativa A. 
 
 
CONTADOR 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A questão diz: “É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público,...” e foi extraída 
da Constituição Federal, ou seja, versa sobre “Aspectos orçamentários constitucionais, conteúdo 
apresentado no edital. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
O recurso é interposto com a alegação de que a questão estaria incompleta pela falta de informação dos 
atributos “F” e “P”. Analisando a questão verifica-se que tais atributos são irrelevantes para direcionar ao 
gabarito apresentado 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

A receita só é gerada pela entrada e não pela saída de recursos.  
 
Questão 41 – Gabarito mantido 
No MCASP: “A baixa do valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ocorrer por sua alienação ou 
quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com a sua 
utilização ou alienação.”  
 
Questão 42 – Gabarito mantido 
Enfatiza-se que o MCASP está em plena vigência com obrigatoriedade de uso nos três níveis da 
administração. No MCASP está a resposta completa: “Operações de Crédito Interna e Operações de 
Crédito Externa.”Também pelo exposto é indeferido o recurso. 
 
Questão 47 – Gabarito alterado 
Na operação de desconto de duplicatas, o valor das despesas antecipadas deve ser considerado como 
conta retificadora de Passivo. Pelo exposto, o gabarito é alterado. 
 
Questão 48 – Gabarito mantido 
Verifica-se no edital constar: “Registros típicos de uma empresa comercial.” A questão inicia seu 
enunciado dizendo “Uma sociedade comercial.....”Depreciação é uma das operações de uma empresa 
comercial, que pode ser linear o outro tipo de depreciação. 
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ENFERMEIRO – UBS 
  
Questão 35 – Gabarito mantido 
O Caderno de Atenção ao pré-natal de baixo risco (MS, 2012), utilizado para a elaboração da questão 
traz os seguintes conceitos: Gravidez pré-termo é aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 22 
semanas e 37 semanas. Portanto, a alternativa C está correta. Gestação pós-termo é aquela que 
ultrapassa as 42 semanas. Entre 40 e 42 semanas a gestação é classificada de gestação prolongada ou 
pós-datismo. Portanto, a alternativa D está Incorreta. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
O Caderno de Atenção Básica, nº 13-Controle dos cânceres do colo do útero e da mama (MS, 2013), 
bibliografia utilizada para a elaboração da questão, aponta, no sub-ítem 4.2.3 os fatores de risco para o 
câncer de mama, dentre os quais, idade, menarca precoce, nuliparidade, história familiar e obesidade. O 
texto inicia com a afirmativa de que idade constitui o mais importante fator de risco para o câncer de 
mama e de que o risco de câncer de mama aumenta com a idade, com cerca de 70 – 80% dos tumores 
diagnosticados a partir dos 50 anos. Portanto, idade avançada constitui fator de risco para o câncer de 
mama e menarca tardia não constitui. A alternativa B é a correta. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
O Caderno de Atenção Básica nº 36. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: 
Diabetes Mellitus (MS, 2013), bibliografia utilizada para a elaboração da questão, traz na página 30, sub-
ítem 2.4, a afirmativa de que os sinais e sintomas característicos que levam à suspeita de diabetes são 
poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso. A Proteinúria, é apontada como uma 
complicação tardia e um dos elementos clínicos que levantam a suspeita da doença e não como um sinal 
e sintoma característico como pede o enunciado. 
 
Questão 44 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido 
De acordo com o Ministério da Saúde (2006) candidíase e vaginose bacteriana são consideradas 
infecções endógenas e não DSTs. Portanto, a alternativa B está correta. 
 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A questão refere-se à percepção dos empresários e administradores e não à preocupação básica, 
conforme a bibliografia utilizada na elaboração da questão e citada no enunciado.  
 
Questão 37 – Gabarito anulado 
Houve erro material de digitação no enunciado da questão. 
 
Questão 40 – Gabarito alterado 
Conforme o artigo 29, da Lei Federal nº 12.651/2012, o Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para 
todas as propriedades rurais. Sendo assim, os imóveis com mais de 4 módulos fiscais também devem 
buscar sua regularização no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Portanto, gabarito alterado para letra “E” 
 
 
ENGENHEIRO QUÍMICO 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
A resposta está correta e segue do desenvolvimento seguinte: 
1º) Cálculo da concentração de H

+
: [H

+
]∙5 = 0,1∙12,5 => [H

+
] = 2,5∙10

–1
 M. 

2º) Cálculo do pH: pH = – log(2,5∙10
–1

) = – log(2,5) – log(10
–1

) = – 0,4 – (–1)∙log10 = – 0,4 + 1 = 0,6 
Além da informação dada no enunciado, log10(2,5) = 0,4, foram usadas propriedades elementares dos 
logaritmos, a saber: 

 log(x∙y) = log(x) + log(y) 

 log(x
n
) = n∙log(x) 

 logb(b) = 1 
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Questão 44 – Gabarito anulado 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
 
Questão 32 – Gabarito anulado 
Houve um equívoco na redação da sentença III desta questão, gerando duplicidade de informação. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
Conforme a bibliografia sugerida no edital STORPIRTIS, S. et al. (2013), as duas primeiras sentenças 
estão corretas. A terceira sentença está incorreta, pois estudos de Coorte são uma forma de vigilância 
ativa. A quarta sentença está incorreta, pois a notificação de uma suspeita de reação adversa pode ser 
feita mesmo quando não se tem certeza de que a reação foi devida a um medicamento. De acordo com 
os autores "a notificação pode ser definida como AS SUSPEITAS de reações adversas a um dado 
medicamento." Assim, notificações são feitas a partir de suspeitas de reação adversa, não precisando ter 
certeza de que a mesma foi devida a um medicamento. O paciente pode estar fazendo uso de outros 
produtos capazes de gerar as respostas que são notificadas. Complementando com outras fontes, o 
Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, no seu programa de Farmacovigilância, cita que "Na 
notificação, deve-se incluir todos os medicamentos que o paciente estiver tomando, prescritos ou não, 
incluindo aqueles de automedicação, fitoterápicos, chás ou outros." Desta forma, a notificação será de 
uma SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA A MEDICAMENTO, MAS NÃO SE TEM CERTEZA SE A 
CAUSA ESTÁ ASSOCIADA AO SEU USO 
(http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/man_farmaco_not_prof.pdf). Ainda, segundo a ANVISA, "Não é 
necessário ter certeza de que o medicamento é causa da reação adversa, a suspeita é suficiente para 
que se notifique." (http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Pos+-+Comercializacao+-
+Pos+-+Uso/Farmacovigilancia/Assunto+de+Interesse/Apresentacao/8+O+que+notificar). 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
A única alternativa que se refere ao sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária é a letra 
D. As demais se referem aos sistemas coletivo e individualizado. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão trata da padronização de medicamentos. As alternativas A, B, C e E apresentam vantagens da 
padronização. A alternativa D apresenta DESVANTAGEM da padronização de medicamentos. 
 
Questão 49 – Gabarito mantido 
A única alternativa correta da questão é a letra D. Segundo a legislação, o correto para as demais 
alternativas seria o que segue: na alternativa A “...uniformes devem ser trocados a cada sessão de 
manipulação”, na alternativa B “Os uniformes reutilizáveis devem ser mantidos separados, em ambiente 
fechado, até que sejam apropriadamente lavados e esterilizados, sob a responsabilidade da empresa”, 
na alternativa C “Deve ser assegurado que as luvas estéreis sejam trocadas a cada duas horas de 
trabalho de manipulação e sempre que sua integridade estiver comprometida” e na alternativa E “É 
recomendável que o sistema de filtração de ar do fluxo laminar não seja desligado ao término do 
trabalho...”. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido 
Segundo os autores do trabalho em questão “Todo esse movimento dos problemas a serem enfrentados 
geraram, como parte do desenvolvimento da área original do planejamento e administração em saúde, 
um correlato movimento de individualização, e também de incorporação, de noções e conceitos no 
ideário do planejamento e da administração em saúde. Ideias que têm sido operadas como fundamentos 
para o conhecimento e para a ação social. Por exemplo, às noções-base 'planejamento', 'administração', 
vão se somando as de gerência, gestão, organização tecnológica, modelo assistencial e avaliação em 
saúde.” 
 
 
 
 
FISCAL AMBIENTAL 

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/man_farmaco_not_prof.pdf
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Questão 50 – Gabarito anulado 
A assertiva II apresenta uma afirmação incompleta. A classificação das algas como plantas não é 
consenso na bibliografia. Como não foi citada e fixada uma fonte, o fato da controvérsia na classificação 
das algas pode gerar uma interpretação dúbia da assertiva, o que permite um prejuízo na possível 
interpretação da assertiva estar correta ou não. 
 
 
MÉDICO GERAL COMUNITÁRIO 20H – 40H 
 
Questão 44 – Gabarito anulado 
Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta. 
 
 
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO 
 
Questão 41 – Gabarito alterado 
Houve erro material de digitação 
 
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA ADULTO 
 
Questão 35 – Gabarito anulado 
A questão trouxe informações dúbias. 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Questão 31 – Gabarito anulado 
O último registro de um país sulamericano junto a OIE de um foco de febre aftosa ocorreu dia 
02/01/2012, pelo Paraguai, conforme publicado no site da instituição 
(http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&report
id=11444 ). Assim sendo, a alternativa de letra “A” está incorreta. A alternativa “E” está incorreta, pois a 
febre aftosa afeta diversas espécies animais, não apenas as biunguladas.Essa questão não possui 
alternativa correta, sendo que todas descritas (A,B,C,D e E) estão incorretas. 
 
Questão 50 – Gabarito mantido 
A alternativa E está incorreta, pois a OIE possui apenas a sua sede principal em Paris/França. A única 
alternativa correta é a C, já que o Brasil é um dos países fundadores da OIE. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
O enunciado da questão deixa claro que se trata da recomendação do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional do ano de 2008, documento constante na bibliografia sugerida do presente edital. Ainda que 
essa recomendação tenha se ampliado em anos posteriores, as novas recomendações abrangem a 
resposta da questão, sendo a única alternativa correta a de letra C. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão 39 refere-se aos pontos de corte para determinar anemia em adolescentes, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001). Esses pontos de corte estão descritos nos Protocolos do 
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (2008), bibliografia sugerida neste edital. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
O Ministério da Saúde, através dos protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(bibliografia sugerida neste edital), dispõe que os critérios de avaliação de lipidogramas para 
adolescentes são os mesmos adotados para adultos, recomendando LDL - colesterol < 160 mg/ dL. 
 
Questão 42 – Gabarito mantido 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&reportid=11444
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&reportid=11444
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&reportid=11444
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De acordo com a RDC no 216/2004 (4.11 DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO): item 4.11.8 Os POP 
relacionados à higiene e saúde dos manipuladores devem contemplar as etapas, a frequência e os 
princípios ativos usados na lavagem e antissepsia das mãos dos manipuladores, assim como as medidas 
adotadas nos casos em que os manipuladores apresentem lesão nas mãos, sintomas de enfermidade ou 
suspeita de problema de saúde que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. 
Deve-se especificar os exames aos quais os manipuladores de alimentos são submetidos, bem como a 
periodicidade de sua execução. O programa de capacitação dos manipuladores em higiene deve ser 
descrito, sendo determinada a carga horária, o conteúdo programático e a frequência de sua realização, 
mantendo-se em arquivo os registros da participação nominal dos funcionários. O método de 
higienização, princípio ativo selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e 
ou físicos utilizados na operação de higienização são informações dos POP referentes às operações de 
higienização de instalações, equipamentos e móveis (item 4.11.5).  
 
Questão 43 – Gabarito mantido 
A RDC no 216/2004 recomenda que, caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou 
congelamento deve-se apor no invólucro do mesmo, no mínimo, as seguintes informações: designação, 
data de preparo e prazo de validade (4.8 PREPARAÇÃO DO ALIMENTO, item 4.8.18). A questão 
apresenta duas das três informações recomendadas na resolução, sendo a única alternativa passível de 
estar correta a de letra D.  
 
Questão 47 – Gabarito mantido 
Os aminoácidos podem ser classificados nutricionalmente em dois grupos: indispensáveis (essenciais) e 
dispensáveis (não essenciais). Os nove aminoácidos indispensáveis (histidina, isoleucina, leucina, lisina, 
metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina) são aqueles que não podem ser sintetizados pelo 
organismo, necessitando ser obtidos da dieta. Já os dispensáveis, podem ser sintetizados a partir de 
outros aminoácidos. Os aminoácidos dispensáveis ainda podem ser divididos em duas classes: 
verdadeiramente dispensáveis e condicionalmente indispensáveis. Cinco aminoácidos são 
verdadeiramente dispensáveis: alanina, ácido aspártico, asparagina, ácido glutâmico e serina. E, seis 
aminoácidos são considerados condicionalmente indispensáveis: arginina, cisteína, glutamina, glicina, 
prolina e tirosina. (SILVA, Sandra Maria Chemim Seabra da; MURA, Joana D’Arc Pereira. Tratado de 
Alimentação, Nutrição e Dietoterapia. São Paulo, Roca: 2011). 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
Na afirmativa III está escrito conjunto de atividades que, se destinadas à saúde do trabalhador, são 
realizadas através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Fica claro que, em 
nenhum momento, é colocado que a saúde do trabalhador está restrita à vigilância sanitária e 
epidemiológica tampouco que a vigilância sanitária e epidemiológica se restringem a atuações dentro da 
saúde do trabalhador. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A resposta apresentada como correta no gabarito preliminar já é a alternativa “C”, conforme sugerido no 
recurso interposto. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
Está descrito em CUNHA, J.A. & col. Psicodiagnóstico – V. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. Capitulo 9, 
em que o objetivo principal é auxiliar nos processos de mudanças comportamentais, trabalhando a 
resolução da ambivalência. A técnica é breve, podendo ser realizada numa única entrevista, ou, como um 
processo terapêutico, é comumente desenvolvida em quatro a cinco entrevistas. Inspira-se em várias 
abordagens, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica, terapia centrada na 
pessoa, combinando elementos diretivos e não-diretivos. As estratégias da EM são mais persuasivas do 
que coercivas, mais suportivas que argumentativas (Miller & Rollnick, 1991). 
 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
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Consta na resolução 07/2003. 
II - MODALIDADES DE DOCUMENTOS  
1. Declaração *  
2. Atestado psicológico  
3. Relatório / laudo psicológico  
4. Parecer psicológico *  
* A Declaração e o Parecer psicológico não são documentos decorrentes da avaliação Psicológica, 
embora muitas vezes apareçam desta forma. Por isso consideramos importante constarem deste manual 
afim de que sejam diferenciados. Fica evidente que a Declaração e o parecer constam neste manual para 
que sejam apenas diferenciados dos documentos que de fato não provenientes de avaliação psicológica. 
Como próprio manual está descrito. 
 
Questão 41 – Gabarito mantido 
Embora a preposição da não precisasse estar antes de integralidade isso não distorce o contexto da 
frase ou do parágrafo, de forma que a escolha da alternativa não é prejudicada por esta questão. 
 
Questão 48 – Gabarito anulado 
Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta. 
 

 
 
 

Município de Cachoeirinha / RS, 24 de Maio de 2016. 
 

Luiz Vicente da Cunha Pires 
Prefeito  

Município de Cachoeirinha / RS 


