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MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016
AVISO Nº 09 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS - RETIFICADO
O Prefeito do Município de Novo Hamburgo, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso,
o que segue:
1.

DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES DO GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS.

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 03 – Gabarito Mantido
“Atrações gastronômicas” relaciona-se a tudo que é atrativo ao turista no âmbito da gastronomia.
Questão 04 – Gabarito Mantido
O texto deixa claro que o turismo para a região aumenta a partir de outubro e sobretudo no verão, com
o grande fluxo de visitantes (último parágrafo); ademais, há a clara informação de que a nascente do
Rio dos Sinos é um convite aos turistas principalmente durante os meses quentes de verão (linhas 16 e
17).
Questão 05 – Gabarito Mantido
No subtítulo “Nascente do rio que deságua no Guaíba fica em Caraá, no Litoral Norte, cujas cascatas,
trilhas e paisagens exuberantes atraem visitantes para a região”, o pronome relativo cujas está
empregado com perfeita correção gramatical, respeitando a flexão de gênero e número exigida pelo seu
referente.
Questão 06 – Gabarito Mantido
“No entanto” é um conetivo adversativo (como “contudo”), e não conclusivo (como “portanto”).
Questão 09 – Gabarito Mantido
Na frase “Chegar até esse paraíso natural, no entanto, não é uma tarefa fácil”, as vírgulas marcam a
intercalação do conetivo adversativo.

LEGISLAÇÃO
Questão 11 – Gabarito Mantido
A alternativa C corresponde à única opção correta para o enunciado, na forma do art. 9º da Lei
Orgânica do Município de Novo Hamburgo.
Questão 12 – Gabarito Mantido
Na forma do art. 35 da Lei Orgânica Municipal, apenas as leis complementares estão compreendidas
no processo legislativo de Novo Hamburgo.
Questão 15 – Gabarito Anulado
A alternativa B está em desacordo com o texto legal do art. 24, inc. II, alínea d da Lei Orgânica
Municipal, podendo o candidato incorrer em erro sobre a alternativa correta.
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Questão 16 – Gabarito Mantido
A questão baseou-se nas disposições da Lei Orgânica vigente, que consta expressamente do Edital.
Na forma do art. 73 da Lei Orgânica de Novo Hamburgo, a única alternativa correta é a B.
Questão 17 – Gabarito Mantido
Conforme o art. 14 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Novo Hamburgo, não se inclui
entre os requisitos para ingresso no quadro de servidores efetivos “não estar respondendo a ações
judiciais cíveis, penais ou trabalhistas, nas esferas estadual e federal”.
Questão 20 – Gabarito Mantido
Na forma do art. 14, inc. II, alínea b da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são
facultativos para os analfabetos e maiores de setenta anos de idade. A única alternativa correta é a A.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 21 – Gabarito Mantido
Sabendo que as três proposições apresentadas são falsas, temos que as suas negações são
verdadeiras. Da teoria lógica, vem que as negações das proposições apresentadas são:
Quem nasceu em Campo bom não é professor e não é engenheiro.
Diego é engenheiro e não nasceu em São Leopoldo.
Felipe é professor.
Logo, destas afirmações verdadeiras, conclui-se que:
Felipe é professor.
Diego é engenheiro.
Eduardo é médico.
Eduardo nasceu em Campo Bom.
Diego nasceu em Novo Hamburgo.
Felipe nasceu em São Leopoldo.
Portanto a única alternativa correta é a expressa pela alternativa E.
Questão 22 – Gabarito Mantido
Segundo a teoria dos conjuntos, temos que o número de pessoas que assistem a ambas as séries =
(250+170)-(500-120) = 40. Portanto, a alternativa A apresenta a resposta correta.
Questão 24 – Gabarito Mantido
Para determinar o número de ordens possíveis para visitar tais países, devemos fixar a Argentina como
primeiro país e o Equador como o último a ser visitado, atendendo às exigências do enunciado.
Portanto, restam 3 países para serem permutados, isto é 3! = 3.2.1 = 6 possibilidades, segundo a
Análise Combinatória. Portanto, a alternativa correta está expressa na letra C.
Questão 25 – Gabarito Mantido
Uma das maneiras de resolver o problema é calcular a probabilidade do evento complementar, isto é,
calcular a probabilidade de sortear duas bolas da referida urna, com reposição, e nenhuma bola ser
vermelha:
P = 5/10 . 5/10 = 25/100 = 25%.
Portanto, como a probabilidade de sortear duas bolas desta urna, com reposição, e nenhuma bola ser
vermelha é igual a 25%, temos que a probabilidade complementar (pelo menos uma bola ser vermelha)
é igual a 100% - 25% = 75%. Logo a alternativa D está correta.
OBS: Outra maneira seria calcular por casos (atenção para o significado do que é “pelo menos uma
bola vermelha”):

Realização: Fundação La Salle
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1º caso) A primeira bola é vermelha e a segunda não é vermelha: P1 = 5/10 . 5/10 = 25/100 = 25%.
2º caso) A primeira bola não é vermelha e a segunda bola é vermelha: P2 = 5/10 . 5/10 = 25/100 = 25%.
3º caso) As duas bolas são vermelhas: P3 = 5/10 .5/10 = 25/100 = 25%.
Logo, a probabilidade total é igual à soma destas probabilidades, isto é, 75%.
Questão 27 – Gabarito Mantido
Sobre o item I, não foi solicitado ao candidato que calculasse a média e aproximasse para a dezena
mais próxima, mas sim apenas o cálculo da média. Portanto, como cálculo da média dos dados
apresentados é igual a 68, o item está errado. Além disto, como o item II está correto e o item III está
errado, temos que a alternativa B está correta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO, TÉCNICO E
SUPERIOR
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Questão 32 – Gabarito Mantido
A alternativa considerada correta no gabarito preliminar já é a letra A. questão está em acordo com
manual do Ministério da Saúde (2001).
Questão 35 – Gabarito Mantido
A questão enquadra-se no conteúdo: Estrutura e operacionalização, previsto no Edital.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Questão 29 – Gabarito Mantido
De acordo com Brunner e Suddarth (2008), vol.2, bibliografia utilizada para a elaboração da questão, a
secreção periódica do óvulo (ou oócito) maduro é referida como ovulação. Se o óvulo não foi fertilizado,
desintegra-se, sendo um dos produtos da menstruação. Portanto, a afirmativa III está correta.
Questão 36 – Gabarito Mantido
De acordo com O Ministério da Saúde (2012) recomenda-se seis (6) tamanhos de manguitos para as
UBS que atendem crianças e adultos. Portanto, a afirmativa E está incorreta.
Questão 39 – Gabarito Mantido
De acordo com o Ministério da Saúde (2014), Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação,
bibliografia utilizada para a elaboração da questão, o volume máximo a ser administrado por via
Intradérmica (ID) é de 0,5 ml, sendo a BCG e a vacina raiva humana em esquema de pré-exposição,
administradas por esta via. Portanto está correta a assertiva II.
CIRURGIÃO DENTISTA – ESPECIALISTA BUCO-MAXILO-FACIAL
Questão 32 – Gabarito Anulado
A questão não apresenta alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 36 – Gabarito Mantido
“Os nervos nasopalatino e bucal são frequentemente seccionados durante a realização de retalhos
para a remoção de dentes impactados” (HUPP, J. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Elsevier
Health Sciences Brazil, 2011). A afirmativa é verdadeira.
“Se a abertura do seio for grande (7mm ou mais larga), o cirurgião deverá considerar o reparo da
comunicação através da confecção de um retalho” (HUPP, J. Cirurgia Oral e Maxilofacial
Contemporânea. Elsevier Health Sciences Brazil, 2011). A afirmativa “Uma comunicação oroantral com
abertura maior do que 3 mm exige reparo através da confecção de retalho” é falsa.

Realização: Fundação La Salle
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O local mais comum de lesão do nervo alveolar inferior é a região de terceiros molares inferiores, não
de pré-molares inferiores (HUPP, J; 2011). A afirmativa é falsa.
Questão 37 – Gabarito Mantido
“A incidência de formação de cálculos varia, dependendo da glândula específica envolvida. A glândula
submandibular está acometida em 85% dos casos, o que torna seu envolvimento mais comum do que
todas as outras glândulas juntas” (HUPP, J. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Elsevier
Health Sciences Brazil, 2011, página 401 e quadro 20-3). “Incidência é a frequência de casos novos de
uma determinada doença ou problema de saúde num determinado período de tempo, oriundos de uma
população sob risco de adoecimento no início da observação” (MEDRONHO, R. A. Epidemiologia.
Editora Atheneu, 2ª ed, 2009). A alternativa “A” está correta.

ENFERMEIRO
Questão 31 – Gabarito Mantido
De acordo com Brunner e Suddarth (2008), vol. 2), bibliografia utilizada para a elaboração da questão,
acerca dos problemas nos pés e pernas, o exame dos pés e as instruções sobre o cuidado com os pés
são mais importantes quando se cuida de pacientes que estão em alto risco para as infecções nos pés
e cita características de alto risco, dentre as quais: História de tabagismo e duração do diabetes de
mais de 10 anos. Portanto, a afirmativa I está correta e a afirmativa III está incorreta, o que torna a
alternativa C a resposta correta.
Questão 32 – Gabarito Mantido
De acordo com o Ministério da Saúde (2012), caderno de atenção básica nº 28: Acolhimento à
Demanda Espontânea – queixas mais comuns na atenção básica, vol. II, bibliografia utilizada para a
elaboração da questão, que trata das ações da equipe no atendimento ao paciente vítima de
queimadura, “Com exceção da estratificação de risco, que deve ser a primeira ação a ser realizada
quando o paciente chega ao serviço, não há uma ordem pré-estabelecida às outras ações.” Entre as
demais ações estão: realizar anamnese, realizar analgesia, definir grau e extensão da queimadura,
verificar a imunidade com antitetânica.
Questão 33 – Gabarito Mantido
De acordo com o Ministério da Saúde (2012), Caderno de atenção Básica nº 37, bibliografia utilizada
para a elaboração da questão, são pontos importantes no planejamento da assistência abordar e
orientar sobre motivação para modificar hábitos de vida não saudáveis (fumo, estresse, bebida
alcoólica e sedentarismo) e os medicamentos em uso (indicações, doses horários, efeitos desejados e
colaterais). Além disso, nos passos para a consulta de enfermagem, que inclui o histórico de
enfermagem, é ressaltada a importância de o profissional estar atento às medicações em uso e efeitos
colaterais.
Questão 35 – Gabarito Mantido
De acordo com o Ministério da Saúde (2006), Caderno de atenção básica nº 18: HIV/Aids, hepatites e
outras DSTs, bibliografia utilizada para a elaboração da questão, a vigilância das DSTs tem como base
a notificação imediata de determinadas doenças e síndromes. No ítem 5.3 – Oque se notifica –
específica uma lista de seis DSTs, inserida no SINAN, que deverá ser utilizada para notificação
simplificada: síndrome da úlcera genital (excluído herpes genital), síndrome do corrimento uretral,
síndrome do corrimento cervical, sífilis em adultos (excluída a forma primária), herpes genital (apenas o
primeiro episódio) e condiloma acuminado (verrugas anogenitais). Portanto, todas as afirmativas estão
corretas, sendo a alternativa E a resposta correta.
Questão 37 – Gabarito Mantido
De acordo com o manual de Normas e Procedimento para Vacinação do Ministério da Saúde (2014),
bibliografia utilizada para a elaboração da questão, são contraindicações comuns a todo o
imunobiológico: Ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento
de dose anterior e História de hipersensibilidade a qualquer componente do imunobiológico. Portanto, a
alternativa B está correta.
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Questão 40 – Gabarito Anulado
De acordo com a portaria de Número 69/2002 - Regulamento Técnico para o Licenciamento e
Funcionamento de Centros e Consultórios de Enfermagem no RS - a consulta de enfermagem é
composta das seguintes etapas: Entrevista, exame físico, diagnóstico de enfermagem,
prescrição de enfermagem e evolução. Portanto, não há alternativa passível de ser considerada
correta.

FARMACÊUTICO
Questão 30 – Gabarito Anulado
Segundo a Portaria nº 344/98, Art. 67 as substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico
e de suas atualizações
, bem como os medicamentos que as contenham
, existentes nos
estabelecimentos, deverão ser obrigatoriamente guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça
segurança, em local exclusivo para este fim , sob a responsabilidade do farmacêutico ou quim
́ ico
responsável, quando se tratar de indústria farmoquim
ica
.
A
legislação
não
descreve
sobre
outra
́
pessoa designada pelo farmacêutico.
Questão 31 – Gabarito Mantido
Segundo Storpirtis et al. (2013), são serviços farmacêuticos clínicos hospitalares de classe IV, Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), Emergência, Transplantes e Hematooncologia.
Questão 32 – Gabarito Anulado
Há divergências entre bibliografias. Segundo Gomes (2006) fotólise é considerada uma
incompatibilidade química e, segundo Sorpirtis et al. (2013), fotólise é considerada uma
incompatibilidade física.

MÉDICO INFECTOLOGISTA
Questão 30 – Gabarito Anulado
Apesar do enunciado da questão ser idêntico ao texto que consta no Protocolo de Terapia Antiretroviral em Adultos Infectados pelo HIV de 2008, tabela 3 (Exames laboratoriais iniciais e
periodicidade para pacientes assintomáticos), não está claro que assintomático refere-se a paciente
sem TARV (termos que eram usados como sinônimos na época da publicação do referido documento).
Dessa forma, tanto frequência anual para paciente sem TARV quanto em menor periodicidade para
pacientes em uso de TARV, conforme descrito nas observações da tabela supracitada, estão corretas,
fazendo com que ambas as alternativas B e C estejam corretas.

ODONTÓLOGO
Questão 33 – Gabarito Mantido
“Assim, toda vez que açúcar é ingerido, as bactérias presentes na placa (biofilme) dental produzem
ácidos que desmineralizam (dissolvem) a estrutura mineral dos dentes durante o tempo que o pH fica
baixo (<6,7 para dentina e <5,5 para esmalte) ” (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de recomendações para uso de fluoretos no Brasil.
Brasília. Ministério da Saúde, 2009). Logo, primeira afirmativa está incorreta.
Questão 35 – Gabarito Mantido
“Alguns procedimentos odontológicos apresentam riscos diferenciados para provocar bacteremia,
sendo estes orientadores da necessidade do uso de antibiótico. São eles:
a) Exodontias
b) Procedimentos periodontais, incluindo cirurgia, colocação de fio afastador subgengival com
antibiótico, raspagem e alisamento de raízes, sondagem, manutenção periódica.
c) Implante dental e reimplante de dentes de avulcionados
d) Instrumentação endodôntica ou só cirurgia periapical
e) Colocação inicial de banda de ortodonticas mas não de braquetes.
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f) injeções de anestesia local intraligamentar e intraosseo.
g) Limpeza profilática de dentes ou implantes onde se prevê sangramento”.
(BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos:
Prevenção eControle de Riscos / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. –
Brasília: Ministério da Saúde, 2006).
Remoção de sutura pós-operatória e colocação de isolamento absoluto não exigem a utilização de
profilaxia com antibiótico em pacientes que apresentam risco de infecção via hematogênica. A resposta
correta é a alternativa “C”.
Questão 36 – Gabarito Anulado
“Trauma de oclusão primário é o que provoca uma lesão por forças oclusais excessivas sobre um
periodonto de sustentação ou de inserção íntegro ainda não comprometido pela doença periodontal
inflamatória. Trauma de oclusão secundário é o que provoca uma lesão por forças oclusais normais ou
excessivas sobre um periodonto de sustentação ou de inserção já comprometido pela doença
periodontal inflamatória” (ABOPREV. Promoção de saúde bucal. Coordenação Léo Kriger. São Paulo:
Artes Médicas, 2003). O periodonto pode estar reduzido, porém saudável. A questão não apresenta
alternativa passível de ser considerada correta.

SOCIÓLOGO
Questão 30 – Gabarito Mantido
A alternativa apontada como correta está de acordo com o que é preconizado em bibliografias
indicadas no edital do concurso, e, portanto, atinente à temática em questão.
Questão 38 – Gabarito Mantido
A alternativa apontada como correta está de acordo com o que é preconizado em bibliografias
indicadas no edital do concurso, e, portanto, atinente à temática em questão.

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS, EM 23 DE JUNHO DE 2016.
Luis Lauermann,
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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