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FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 04/2016
AVISO Nº 08 - 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 MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 – Gabarito mantido
A questão está clara ao que pede.
Questão 2 – Gabarito mantido
O candidato, na resolução das questões, deve ater-se ao texto disponibilizado na prova, seja ele original ou
adaptado – inclusive, cabe salientar que nenhum tipo de consulta pode ser efetuada na resolução da mesma.
No caso em questão, a única alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto da prova é a letra C.
Questão 3 – Gabarito mantido
O texto não apresenta linguagem coloquial.
Questão 4 – Gabarito mantido
A questão aborda o uso do sinal indicativo de crase e está correta; convém rever as regras em pauta.
Questão 5 – Gabarito mantido
A alternativa III fala em “mais de 20% das crianças”.
Questão 7 – Gabarito mantido
Apenas a letra A não apresenta nenhum erro de emprego de sinal de pontuação.
Questão 8 – Gabarito mantido
A alternativa I apresenta erro de emprego de forma verbal; a III, erro de pontuação e fragmentação frasal.

LEGISLAÇÃO
Questão 12 – Gabarito mantido
A questão está em conformidade com o caput do art. 7º da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 90 de 2015, de modo que só há uma alternativa correta.
Questão 13 – Gabarito mantido
A questão está em conformidade com os arts. 22 e 30 da Constituição Federal.
Questão 15 – Gabarito mantido
Na forma do art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.080/1990, a descentralização politico-administrativa é um dos
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
Questão 16 – Gabarito mantido
A proposição e a resposta estão em conformidade com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010, art.
1º, inc. I).
Questão 20 – Gabarito mantido
Conforme a Lei nº 9.782/1999, na forma de seu art. 7º, não se inclui entre as competências da ANVISA “atuar
como órgão de apoio técnico, subordinado ao Ministério da Saúde, na coordenação do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR

CONDUTOR DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA
Questão 26 – Gabarito mantido
A resposta correta é B e não D porque a questão pede as classificações “respectivamente”, ou seja, na mesma
ordem citada no enunciado. A classificação de lubrificantes faz parte do conteúdo programático apresentado no
Edital, em especial no que se refere à: Mecânica básica. Sistemas - Elétrico, de alimentação, de transmissão,
de arrefecimento/refrigeração, de lubrificação, de freios, de direção, de suspensão, de escapamento.
Questão 27 – Gabarito mantido
De acordo com o CTB a única assertiva correta é a “II”. (Art. 30º). A recomendação para facilitar a
ultrapassagem não inclui variação de velocidade em qualquer situação. Não é relevante o número de faixas de
rolamento para essa questão.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Questão 32 – Gabarito anulado
A forma como as afirmativas estavam dispostas poderia prejudicar a interpretação do candidato.
Questão 40 – Gabarito mantido
O Cálculo correto do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento é:
INGRESSOS
- Amortização de Empréstimos
Concedidos:..............................................................................................................................................12.000,00
SOMA ......................................................................................................................................................27.000,00
DESEMBOLSOS
Concessão de empréstimos e financiamentos.........................................................................................11.000,00
Aquisição de Ativo não circulante.............................................................................................................10.000,00
SOMA.......................................................................................................................................................21.000,00
SOMA DOS INGRESSOS MENOS SOMA DOS DESEMBOLSOS...........................................................6.000,00

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Questão 28 – Gabarito mantido
A questão está expressamente de acordo com a bibliografia utilizada, mencionada em seu enunciado.
Questão 31 – Gabarito mantido
A pergunta da questão é quanto à(s) afirmação(s) incorreta(s) e está expressamente conforme a Lei
mencionada em seu enunciado.
Questão 33 – Gabarito anulado
Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta.
Questão 35 – Gabarito mantido
A questão apresenta a regra de cálculo conforme literatura indicada: BOYER, M. J. Cálculo de Dosagem e
Preparação de Medicamentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. CHEREGATTI, A. L.; JERONIMO, R.
Administração de medicamentos: 5 certos para segurança de seu paciente. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2010.
Questão 36 – Gabarito mantido
A literatura da ANVISA sobre higiene das mãos apresenta os dados mencionados na questão e apresenta
referencial bibliográfico comprovando as colocações.
Questão 38 – Gabarito mantido
A questão está em conformidade com a Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, bibliografia que
consta no edital.
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MÉDICO CLÍNICO PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL 12H E 24H
Questão 38 – Gabarito mantido
As interações farmacológicas são baseadas em estudos científicos e estão elencadas e bem documentadas na
literatura. Informações do fabricante, ou seja, da bula do medicamento, não podem ser consideradas
conhecimento médico.
Questão 40 – Gabarito mantido
Não existe nenhuma evidência na literatura que correlacione Doença de Graves-Basedow com litíase renal
(mas sim com vesicular, pelo aumento dos níveis de colesterol e cálculos de colesterol). Demais, ao contrário,
em algumas situações de tireotoxicose, aumentam os níveis de calcitonina (também produzida pela tireoide) e
esta diminuiu os níveis séricos de cálcio.

MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA 12H E 24H
Questão 25 – Gabarito mantido
A alternativa C está correta porque conforme referência oficial do concurso, “Piva e Celiny, Medicina Intensiva
em Pediatria”, na página 187, encontra-se escrito o que segue: “O achado laboratorial mais precoce, que pode
ajudar no diagnóstico, é a leucopenia progressiva”. A página 1147 da referência “Nelson Tratado de Pediatria20ª edição”, refere-se ao Capítulo 152: “Reações adversas às drogas”, não tendo nada relacionado ao assunto
da questão.
Questão 35 – Gabarito mantido
A Resolução específica e o CEM caracterizam como erro médico a falta do termo de consentimento informado.
Além disso: 1 - se a pessoa é incapaz ou não tem o completo entendimento, um terceiro, responsável, deverá
assinar por ela. 2- Imperícia e negligência não se relacionam com existência de dano ou nexo causal, isto é,
se não houve dano, não significa que o ato médico foi adequado.

Município de Sapucaia do Sul/RS, 02 de Março de 2017.

Juarez Wolf Verba
Diretor Geral
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV
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