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Execução: Fundação La Salle 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV 
MUNICÍPIO DE PELOTAS / RS   

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 05/2016 

 
AVISO Nº 10 - 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 FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 1 – Gabarito mantido 

A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 4 – Gabarito mantido 

I – Afirmativa verdadeira, conforme linhas 02 e 03. 
II – Nas linhas 13 e 14, o texto diz que o prédio terá capacidade de produzir “até” 30 milhões de doses por ano, 
e não “mais de” 30 milhões. Afirmativa falsa, portanto. 
III – Afirmativa correta, segundo linhas 16 e 17. 
 
Questão 9 – Gabarito mantido 

A palavra “estar” é oxítona, pois tem sua tonicidade na última sílaba. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 

O “qu” da palavra “quatro” não é dígrafo, pois há a pronúncia das duas letras. 
 

 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Questão 28 – Gabarito mantido 

A questão abordava a interpretação de dados gráficos. Ao interpretar um gráfico, deve-se prestar atenção às 
unidades de medidas que aparecem nos eixos do gráfico. Ao observar o gráfico da questão, nota-se que o eixo 
vertical apresenta os dados em mil pessoas, isto é, os dados devem ser multiplicados por mil para serem 
interpretados. Note que o IBGE salientou este fato no título do gráfico apresentado. Dito isto, segue a análise 
de cada uma das afirmações: 
I)O item I está correto, pois o gráfico apresenta uma trajetória sempre crescente, o que implica em dizer que a 
população brasileira só aumentou entre 1980 e 2010.  
II)O item II está incorreto, pois ao observar no gráfico, temos que em 2010, a população brasileira era um 
pouco menos do que 200 milhões de pessoas. Lembre-se, como o eixo vertical está em “mil pessoas”, deve-se 
multiplicar o valor por mil, logo 200.000 x 1.000 = 200.000.000 = 200 milhões. Portanto, a população brasileira 
no ano de 2010 estava entre 150 milhões e 200 milhões. Logo, a afirmação enunciada está incorreta. 
III)O item III está incorreto, pois no ano de 1990 a população brasileira era inferior a 150 milhões, conforme o 
gráfico.Portanto, a alternativa correta é a apresentada na letra A. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 

De acordo com os conceitos básicos de raciocínio lógico temos que: 
A) A alternativa A apresenta uma proposição composta. 
B) A alternativa B apresenta uma proposição composta. 
C) A alternativa C apresenta uma proposição simples. 
D) A alternativa D apresenta uma sentença aberta. 
E) A alternativa E apresenta uma frase imperativa, a qual não é proposição.  
Ainda, que por mais que a alternativa C apresenta uma proposição simples que é logicamente falsa, esta 
continua sendo classificada logicamente como uma proposição simples.  
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Questão 30 – Gabarito mantido 

Observe que se dermos 26 bolas de gude para os dois mais novos e 27 bolas de gude para o mais velho, 
então sobrará uma bola de gude e não será satisfeita a condição do enunciado. O correto seria dar 27 bolas de 
gude para os dois filhos mais novos e 26 bolas de gude para o filho mais velho. Portanto, o filho mais novo de 
Diego só pode ter ganho 27 bolas de gude. Logo, a alternativa correta está apresentada na letra B. 
 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO  
 
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.” 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR TÉCNICO E SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 1 – Gabarito mantido 

A questão está clara ao que pede. 
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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.” 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGO DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

Questão 34 – Gabarito mantido 

A recomendação para a lavagem das mãos faz parte dos manuais de biossegurança, em especial daqueles 
que tratam desse tema em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Tal recomendação não é apenas para os 
profissionais que realizam procedimentos nos pacientes, mas sim para todos os trabalhadores e usuários dos 
estabelecimentos de saúde, inclusive para pacientes, familiares e visitantes. A recomendação de lavar as mãos 
antes de comer, beber, manusear alimentos, falar ao telefone e fumar é correta e deve ser de conhecimento 
dos trabalhadores por sua fundamental importância no controle de infecções e doenças profissionais. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 

A recomendação para a lavagem de panos de limpeza após seu uso é localizado nos manuais de limpeza do 
Ministério da Saúde e também em Manuais de Biossegurança. Trata-se de uma recomendação amplamente 
divulgada e faz parte das rotinas de limpeza, especialmente em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Ver 
em:http://www.prosaude.org.br/2013/legislacao_2013/Manuais/31-anual%20de%20Limpeza.Bras%C3%ADlia.pdf 

A assertiva III não afirma que a limpeza dos materiais (panos) deve ser feita pelo higienizador ou outro 
trabalhador ou setor, ela afirma que esse material deve ser lavado. A assertiva está correta.  
 

http://www.prosaude.org.br/2013/legislacao_2013/Manuais/31-anual%20de%20Limpeza.Bras%C3%ADlia.pdf
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

Questão 31 – Gabarito mantido 

De acordo com o autor indicado na bibliografia sugerida, LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Excelência em 
atendimento ao cliente: Atendimento e serviço ao cliente como fator estratégico e diferencial competitivo. São 
Paulo, SP: M.Books, [2012], a responsividade está relacionado em atender ao indivíduo, não deixando-o 
aguardar desnecessariamente. Esse atendimento pode ser na prestação de um serviço ou no retorno de uma 
informação. Neste exemplo, o autor refere-se à prestação de um serviço.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

Independente de estarmos nos referindo a curto, médio ou longo prazo, a missão e a visão têm conceitos 
diferentes. A missão é a razão de existir da organização e a visão é onde ela quer estar no futuro, tempo esse 
definido pela própria empresa que pode ser de 5, 10 ou 15 anos. O Planejamento Estratégico é a ferramenta 
que orienta que se cumpra a missão para se atingir a visão. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 

De acordo com a bibliografia sugerida, CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5. 
ed. Barueri, SP: Manole, 2014, o acompanhamento dos objetivos propostos são realizados ao longo de todo o 
processo, mas a ação corretiva é realizada na etapa de controle.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido 

De acordo com a bibliografia sugerida, BELTRÃO, Odacir; BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem & 
comunicação: oficial, empresarial, particular. São Paulo: Atlas, 2005, para referirmos a prefeitos municipais em 
documentos oficiais, a expressão de tratamento mais adequada é “Vossa Excelência”. 
 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO E FARMÁCIA HOSPITALAR 
 

Questão 40 – Gabarito mantido 

Segundo a bibliografia sugerida no concurso, medicamento genérico é definido como um medicamento similar 
a um produto referência, que pretende com este ser intercambiável. Possui comprovação de eficácia, 
segurança e qualidade. E é designado pela DCB (Denominação Comum Brasileira) ou, na sua ausência, pela 
DCI (Denominação Comum Internacional). 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR TÉCNICO E SUPERIOR 

 
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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ENFERMEIRO 
 

Questão 24 – Gabarito mantido 

A questão enquadra-se no conteúdo elencado no edital: Segurança do Paciente e está expressamente de 
acordo com a bibliografia utilizada e mencionada no enunciado. Esta referência apresenta a letra B como 
resposta correta para a questão. Além disso, conforme consta no edital, a bibliografia sugerida não é um 
limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar também outras referências 
bibliográficas na elaboração das questões.  
 
Questão 40 – Gabarito anulado 

A questão é passível de dubiedade no entendimento, pois alguns dados não estão explícitos. 
 
 
FARMACÊUTICO 
 

Questão 25 – Gabarito mantido 

1 ampola = 1mg/mL = 4mL 
O volume inicial eram 4 ampolas, ou seja, o volume inicial eram 16 mL. 
Segundo a equação: 
Concentração inicial x Volume inicial = Concentração final x Volume final 
1mg/mL x 16 mL = Concentração final x 250mL 
Concentração final = 0,064 mg/mL 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 

O enunciado da questão está claro, foi solicitada a quantidade de água destilada e não o volume final. A 
quantidade de água destilada é 8 mL e o volume final é 10 mL. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 

O conteúdo utilizado na elaboração da questão está elencado nos conteúdos programáticos do 
edital:medicamentos na prática clínica. 
 
Questão 33 – Gabarito anulado 

Houve erro material de digitação. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

A questão está clara ao que pede. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 

Segundo a bibliografia sugerida no concurso (Stopirtis et al., 2008), os profissionais de saúde são considerados 
notificadores primários e os centros de farmacovigilância, notificadores secundários. STORPIRTIS, Sílvia et al. 
Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 
Questão 36 – Gabarito alterado 

De acordo com a equação: 
Volume inicial x Concentração inicial = Volume final x Concentração final 
10% x Volume inicial = 1,5% x 2500 = 375 mL. Diluir 375 mL de KCl 10% a 2,5L de solução final. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 

Segundo a Portaria 344 de 1998, art. 41, a notificação de Receita "A" será válida por 30 (trinta) dias a contar da 
data de sua emissão em todo o Território Nacional, sendo necessário que seja acompanhada da receita 
médica com justificativa do uso, quando para aquisição em outra Unidade Federativa. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

- Pregabalina 150 mg, duas vezes ao dia para 30 dias = 60 cápsulas de pregabalina. 
- Dipirona 1g, uso de 8 em 8 horas, considerando que na farmácia tem disponível a apresentação de 500mg = 
6 comprimidos por dia, para 30 dias = 180 comprimidos de dipirona de 500mg. 
 
 
MÉDICO CLÍNICO PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL 12H, 24H E 36H 
 

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. 
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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. 
 
 

 
Município de Pelotas/RS, 02 de Março de 2017. 

 
 

Juarez Wolf Verba 
Diretor Geral  

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV 


