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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016
AVISO Nº 09 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
A Presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, no uso de suas
atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue:
1.

DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO E
SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 02 – Gabarito anulado
Não há alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 03 – Gabarito mantido
A primeira afirmativa pode ser comprovada pelo terceiro parágrafo do texto.
Questão 04 – Gabarito mantido
O autor do texto, ao utilizar as aspas nas linhas 10 e 11, indica que o pensamento não é dele, mas
sim de uma outra pessoa.
Questão 10 – Gabarito mantido
Havendo um trecho a ser observado, fica claro que a análise deve ser feita levando em
consideração o contexto em que as palavras sublinhadas se encontram.

LEGISLAÇÃO
Questão 15 – Gabarito mantido
A alternativa D representa a única opção correta e que encontra respaldo no art. 30 da Constituição
Federal. As demais alternativas correspondem a competências legislativas privativas da União, na
forma do art. 22 da Constituição Federal.
Questão 16 – Gabarito mantido
A alternativa A é a única que encontra amparo no Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma
do art. 4º, parágrafo único, alínea a, que estatui a garantia de prioridade de receber proteção e
socorro em quaisquer circunstâncias.
Questão 17 – Gabarito mantido
O enunciado da questão requer que seja assinalada a alternativa incorreta. A alternativa D é
incorreta em razão do disposto no art. 54, inc. VI do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
assegura a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador.
Questão 19 – Gabarito mantido
Na forma do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.080/1990, não está compreendida no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo
animal, o que torna a assertiva D a única opção incorreta.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 22 – Gabarito mantido
Suponhamos que no mês de Março tenham sido atendidos X pacientes. Então no mês de Abril
foram atendidos 5.760 pacientes, o que representa uma DIMINUIÇÃO de 20%. Temos então a
seguinte regra de três:
X pacientes --- 100%
5760 pacientes --- 80%
Resolvendo esta regra de três, obtemos que X = 7200. A alternativa E apresenta a resposta correta.
OBS: Fazer o caminho de volta (isto é, aumentar 20% de 5760) é um equívoco, pois se tratam de
porcentagens diferentes, visto que o referencial do todo é alterado.
Questão 24 – Gabarito mantido
Segundo os dados apresentados no Diagrama de Venn do enunciado, temos que 80 pessoas não
leram o livro B das 200 pessoas entrevistadas. Logo a probabilidade é dada por 80/200 = 40/100 =
40%.

INFORMÁTICA
Questão 30 – Gabarito mantido
Embora existam outros atalhos que possam apagar uma palavra inteira, o único, dentre as
alternativas apresentadas que permite tal operação é o apresentado na alternativa B.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO E
SUPERIOR
CONDUTOR AMBULÂNCIA/SAMU
Questão 33 – Gabarito mantido
A questão está plenamente de acordo com os conteúdos previstos no edital do Concurso,
especificamente com relação aos conteúdos descritos a seguir: “Legislação de Trânsito; Normas
gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito”, dentre outros.
Questão 37 – Gabarito mantido
A questão está plenamente de acordo com os conteúdos previstos no edital do Concurso,
especificamente com relação aos conteúdos descritos a seguir: “Legislação de Trânsito; Normas
gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito”, dentre outros.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Questão 33 – Gabarito mantido
De acordo com Brunner e Suddarth (2008), as complicações locais da terapia IV incluem: infiltração
e extravasamento, flebite, tromboflebite, hematoma e coagulação da agulha. O item II está incorreto,
pois anafilaxia é uma reação alérgica grave e imprevista que, com frequência, tem início explosivo,
e caracteriza-se por edema em muitos tecidos, inclusive a laringe, sendo, frequentemente,
acompanhada de hipotensão, broncoespasmo e colapso cardiovascular em casos graves. Portanto,
não se caracteriza como uma reação local.
Questão 37 – Gabarito mantido
De acordo com Brunner e Suddarth (2008), bibliografia utilizada para a elaboração da questão,
deve-se suspeitar de uma obstrução parcial da via aérea se o paciente conseguir respirar e tossir
espontaneamente. E ainda, caso se evidencie tosse fraca e ineficaz, ruído de tom alto ao inalar,
dificuldade respiratória aumentada ou cianose, o paciente deve ser tratado como se houvesse uma
obstrução completa da via aérea. Portanto, a afirmativa V está correta.
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Questão 38 – Gabarito mantido
De acordo com Brunner e Suddarth (2008), bibliografia utilizada para a elaboração da questão, as
quatro principais regiões para a injeção de insulina são abdome, a parte superior dos braços
(superfície posterior), as coxas (superfície posterior) e os quadris. Portanto a alternativa que cita a
face interna dos braços e das coxas é falsa.
Questão 40 – Gabarito mantido
De acordo com a Política nacional de Humanização (MS, 2004), reforçar o conceito de “Clínica
Ampliada”: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes práticas terapêuticas e
co-responsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde é
uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização. Portanto, a alternativa D, que traz “Clínica
Aplicada”, é incorreta.

ARQUITETO
Questão 39 – Gabarito mantido
A questão refere-se à troca de calor entre o organismo humano e o meio ambiente. Esta
transferência ocorre sob forma de condução, convecção, radiação e evaporação. Sublimação é a
mudança do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Este processo
não ocorre entre homem e meio ambiente.

Município de Novo Hamburgo-RS, 21 de junho de 2016.

Sra. Simone Zucolotto
Presidente
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo / RS
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