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MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017 
 

AVISO Nº 09 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

   
O Prefeito do Município de Alvorada/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o 
que segue: 
 
1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS 

PROVAS OBJETIVAS. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito alterado para a letra D.  
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar. 
 
Legislação 
 
Questão 12 – Gabarito anulado. 
Considerando a promulgação da Lei Municipal nº 1.920/2008, o gabarito apresenta divergência com a 
legislação. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
A formulação da questão obedeceu ao Edital do certame público. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
A alternativa A é a única possível. Nos três casos solicitados na prova, há apenas artigo ou preposição a, 
e não crase – a junção de ambos – o que levaria ao emprego do acento grave. 
 
Questão 03 – Gabarito mantido. 
“Porquanto” e “uma vez que” não podem ser empregados no contexto referido; o enunciado é claro ao 
solicitar a manutenção do sentido do texto, bem como da correção gramatical. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
Apenas a letra D apresenta palavras cujo acento gráfico segue a mesma regra gramatical. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
“Em alguns casos” não é uma oração adverbial. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido. 
O enunciado solicita claramente a substituição de duas palavras do texto, ou seja, ambas devem ser 
consideradas na resposta. Portanto, para responder a questão, o candidato precisava denotar 
conhecimento lexical, bem como capacidade de compreensão do enunciado. Apenas a letra D atende a 
essa exigência solicitada pela questão. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
A leitura proficiente e atenta do texto não deixa dúvidas de que apenas a alternativa que diz “Segundo o 
diretor-geral do DETRAN gaúcho, Ildo Mário Szinvelski, no ano de 2016, foram abertos mais de 100 mil 
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processos de cassação e suspensão do direito de dirigir” é verdadeira. Importante salientar que questões 
de compreensão se atêm ao conteúdo do texto a que se referem, e não a inferências do leitor. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 44 do Regime Jurídico dos Servidores de Alvorada. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com a Lei Orgânica de Alvorada, especificamente em seu art. 49, combinado 
com o art. 31, inc. III. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
O enunciado e o gabarito estão em consonância com a disposição do art. 8º do Regime Jurídico dos 
Servidores de Alvorada. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em consonância com o art. 7º, inc. XVIII da Lei Orgânica de Alvorada. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 33 da Lei Orgânica de Alvorada. 
 
Questão 19 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 92, §1º do Regime Jurídico dos Servidores de Alvorada. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 95, inc. I, do Regime Jurídico dos Servidores de Alvorada. 
 
 
INFORMÁTICA  
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
Conforme documentação do software, disponível em 
https://help.libreoffice.org/Writer/Shortcut_Keys_for_Writer/pt-BR, a tecla de atalho CTRL + R é utilizada 
para alinhar à direita. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
Conforme documentação do software, especialmente à disponível em 
https://help.libreoffice.org/Common/Copying_Attributes_With_the_Clone_Formatting_Tool/pt-BR, o nome 
da ferramenta destacada na imagem é Clonar Formato e permite clonar a formatação do texto 
selecionado. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
Conforme figura abaixo, extraída do software em questão, na versão especificada pelo edital, a função 
ALEATÓRIO retorna um número aleatório entre 0 e 1. 
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Questão 24 – Gabarito mantido. 
Dentre as alternativas, a única que representa um periférico de entrada é o mouse. Os demais são 
dispositivos de hardware ou periféricos de saída. 
 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A figura abaixo foi extraída do LibreOffice na versão especificada no Edital e mostra que as três 
alternativas estão presentes no menu de contexto apresentado ao clicar com o botão direito do mouse 
sobre um texto já selecionado. 

 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
Embora POP3 e IMAP também sejam protocolos relacionados aos e-mails, eles foram projetados 
exclusivamente para a recepção de e-mails. O envio de e-mails segue as especificações do protocolo 
SMTP. 
 
 
 



Município de Alvorada / RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 01/2017 

Aviso nº 09 - Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

 
4 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

Questão 28 – Gabarito mantido. 
O edital claramente especifica “navegação com guias” como um dos temas a serem abordados. Não é 
especificado qual navegador. Portanto, o Firefox é um dos possíveis navegadores a serem abordados, 
visto que é um dos mais utilizados atualmente. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
Dispersão e bolha são dois tipos de gráficos disponibilizados no LibreOffice. Entrentato, não há nenhum 
tipo de gráfico chamado Grade. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
A imagem abaixo foi retirada da barra de ferramenta de Tabela do LibreOffice. Como pode-se visualizar, o 
ícone apresentado na alternativa C corresponde às operações em colunas. 
 

 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 01 – Gabarito mantido. 
O vocábulo “mal”, linha 11, no contexto em que se encontra é um advérbio de modo, demonstra, portanto, 
a maneira como o brasileiro come. Assim sendo, a única possibilidade de grafia será com a letra “L”. Cabe 
salientar também que o antônimo, na substituição, seria o advérbio “bem’, e não o adjetivo “bom”. 
 
Questão 02 – Gabarito mantido. 
A questão exige do candidato a classificação sintática da expressão.  
Sintaticamente “Nos Estados Unidos” é um adjunto adverbial. Morfologicamente seria uma locução 
adverbial. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido. 
A resposta para a primeira pergunta encontra-se entre as linhas 01 a 03. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
O candidato não apresenta argumentos de oposição ao gabarito. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
O enunciado é claro “Analise os termos sublinhados e numerados do fragmento acima”, logo, pressupõe-
se que a análise deverá ser feita dentro do contexto. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido. 
O verbo “revelar” exige um complemento verbal, no caso, um objeto direto. Esse objeto encontra-se na 
segunda oração, logo, a classificação será oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
A afirmação reivindicada pelo candidato encontra-se entre as linhas 01 e 02. Nelas, segundo o texto, fica 
claro que a depressão causa diminuição do interesse pela vida. 
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LEGISLAÇÃO 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 33 da Lei Orgânica de Alvorada. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 89, §1º da Lei Orgânica de Alvorada. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 25 da Lei Orgânica de Alvorada. 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 31 da Lei Orgânica de Alvorada. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com o art. 143 do Regime Jurídico dos Servidores de Alvorada. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 94 do Regime Jurídico dos Servidores de Alvorada, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 2.711, de 04-12-2013. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 167 do Regime Jurídico dos Servidores de Alvorada. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 9º da Lei Orgânica do Município de Alvorada. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 37, inc. XIII e XVI, da Constituição Federal. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o art. 106-E do Regime Jurídico dos Servidores de Alvorada, com 
redação dada pela Lei Municipal nº 2.711, de 04-12-2013. 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a Constituição Federal, mencionada no enunciado da questão.  
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia mencionada no enunciado, que se trata do Caderno de 
Atenção Básica nº 33 – Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento (Ministério da Saúde, 2012). 
 
Questão 37 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas passíveis de serem consideradas corretas, tendo em vista que a 
vacina em crianças de 6 a 9 meses de idade está indicada, mesmo que somente em situações de 
emergência epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem inadiável para área de risco de 
contrair a doença. 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta duas alternativas passíveis de serem consideradas corretas. 
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Questão 40 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia utilizada. A III afirmativa está correta ao afirmar que uma das 
medidas de precaução em relação à transmissão de doenças é a vacinação de bloqueio. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
De acordo com o tema “noções de primeiros socorros” é importante que, eventualmente, ao atuar como 
socorrista, um Agente de Trânsito esteja atento para a necessidade de localizar, sempre que possível, um 
local sem riscos, que possa ser utilizado, se necessário, para reunir as pessoas envolvidas no acidente e 
facilitar o seu atendimento. O tempo verbal de formulação da assertiva não altera essa lógica. Ou seja, se 
as pessoas envolvidas em um acidente, no momento do socorro “já saíram do veículo” ou “podem sair 
sozinhas do veículo” não altera a forma que se deve atuar em relação a “identificação de um local sem 
riscos”.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
De acordo com o Art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro: 
 
“A) vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e 
licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 
órgão federal competente.” 
 
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de 
sua circunscrição, e não dos Municípios. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático da questão faz parte do conteúdo apresentado no Edital. A bibliografia que 
baseou a questão foi: Manual brasileiro de sinalização de trânsito do DENATRAN: sinalização de áreas 
escolares. Brasília: DENATRAN, 2000, apresentada no Edital como “Bibliografia Sugerida”. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A alternativa “E” está incorreta de acordo com a legislação, em especial o Código de Trânsito Brasileiro, já 
que segundo o Art 29 do referido código: 
 
VII – os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 
operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, “quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente,” e não “sempre que estiverem em 
deslocamento (como constou).  
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A questão está clara ao que pede.  
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo 
limitador de fonte de pesquisa. Ademais, a edição do livro não altera o conteúdo e a resposta.  
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Questão 33 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático contempla a temática de “Noções de Administração: Funções essenciais da 
organização: administrativa, operações e pessoal”. Esta questão vai ao encontro dos conhecimentos 
relativo à área de pessoas/recursos humanos.  
De acordo com Chiavenato (2014) no exemplo citado, o objetivo é moral do pessoal, sendo neste caso, a 
Rotatividade do pessoal um indicador de desempenho. É na organização, de acordo com o diagnóstico 
situacional que vai se decidir se o objetivo é identificar ou aumentar a moral. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo 
limitador de fonte de pesquisa. Ademais, a edição do livro não altera o conteúdo e a resposta.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
De acordo com os autores BELTRÃO, O.; BELTRÃO, M. Correspondência: linguagem & comunicação: 
oficial, empresarial, particular. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2011, Alvará (p. 121) é documento firmado por 
autoridade competente, certificando, autorizando ou aprovando atos e direitos. E Edital (p. 236) é uma 
cientificação ou ordem, afixada em lugar público ou publicada no Diário Oficial ou no principal jornal da 
localidade. É privativo de órgãos estatais. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
Entre os conteúdos programáticos exigidos no edital, está: “Noções de Administração: Funções essenciais 
da organização: administrativa, operações e pessoal”. Neste sentido, conteúdos de Operações, Recursos 
Humanos, Marketing, Administração de Materiais, atendem ao especificado no edital.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
O processo administrativo é identificado por quatro etapas sequenciais: planejamento, organização, 
direção e controle. A fase de organização é uma etapa específica, que vem logo após o planejamento. 
 
 
GUARDA MUNICIPAL 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O argumento apresentado não condiz com a questão. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão apresenta 3 assertivas e pergunta dentre elas, quais são consideradas contravenções penais 
de acordo com o texto do Decreto Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941.  
 - A assertiva I está correta, haja vista ser considerado contravenção penal de acordo com o Art. 19. 
Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade; 
 - A assertiva II está incorreta, tendo em vista que o Art que considerava contravenção penal “mendigar” foi 
revogado e 2009 (Revogado pela Lei nº 11.983, de 2009); 
 - A assertiva III está incorreta, tendo em vista que o referido decreto considera contravenção penal  Art. 
63. Servir bebidas alcoólicas: a quem se acha em estado de embriaguez, e não servir qualquer tipo de 
bebida como está na assertiva. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
ENFERMEIRO 
 
Questão 38 – Gabarito  
A alternativa A está correta conforme descrito na página 84 da bibliografia de referência da questão: 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticos de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Parto, 
aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher: “ A hemorragia pós-parto é uma das principais 
causas de mortalidade materna e a maioria desses casos ocorre em países em desenvolvimento. “ 
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A alterativa B está correta conforme descrito na página 86 da bibliografia de referência da questão: Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Parto, aborto e 
puerpério: assistência humanizada à mulher: “O exame da placenta, cordão umbilical e membranas, 
imediatamente após a expulsão, é prática indispensável, principalmente para verificar a integridade dessas 
estruturas, certificando-se de que não foram deixados restos placentários ou de membrana na cavidade 
uterina.”. 
 
A alternativa C está correta conforme descrito na página 94 da bibliografia de referência da questão: 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Parto, 
aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher: “A amamentação deve ser estimulada e iniciada o 
mais precocemente possível.”. 
 
A alternativa D está correta conforme descrito na página 128 da bibliografia de referência da questão: 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Parto, 
aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher: “Para a assistência ao recém-nascido normal, que 
constitui a maioria das situações, nada mais deve ser feito além de se enxugar, aquecer, avaliar e entregar 
à mãe para um contato íntimo e precoce.”. 
 
A alternativa E está incorreta conforme descrito na página 175 da bibliografia de referência da questão: 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Parto, 
aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher: “A primeira e segunda horas após o delivramento 
devem ser passadas no Centro Obstétrico ou sala de PPP, pois neste período podem ocorrer 
hemorragias.” 
 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
Segundo a afirmação da questão, um frasco de Penicilina G Benzatina contém 600.000 UI de pó 
liofilizado, se você reconstituí-lo com 2mL de água para injeção, a concentração final será de 300.000 
UI/mL. Os cálculos utilizados nas questões são apenas para verificar os conhecimentos do candidato 
referente aos cálculos utilizados farmacêuticos. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Segundo Storpirtis et al.(2013), as reações adversas podem ser classificadas como reações do tipo A 
(aumentada) e tipo B (bizarra). As maiores limitações do processo de notificação voluntária são o 
desconhecimento do número de pessoas expostas ao medicamento e a subnotificação. 
 
STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. 
 
Questão 36 – Gabarito alterado para a letra C. 
O paciente deve administrar 6 doses diárias de 18 gotas por dia = 108 gotas por dia.  
108 x 30 dias = 3240 gotas 

1mL - 26 gotas  

x - 3240 gotas 

 x = 124,6 mL  

Logo, seriam necessários 3 frascos de 60mL de Morfina. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
O domínio do inglês técnico na área da saúde é fundamental para evitar que medicamentos sejam 
armazenados ou administrados de forma errônea, portanto a questão será mantida, pois no exemplo da 
questão utilizada, se o medicamento fosse armazenado de forma incorreta, o mesmo poderia sofrer 
danos, influenciando na qualidade do medicamento e da ineficácia do tratamento se viesse a ser 
administrado. 
 
 



Município de Alvorada / RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 01/2017 

Aviso nº 09 - Respostas aos Recursos Administrativos do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 

 
9 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

Questão 38 – Gabarito mantido. 
Storpirtis et al. (2013), afirma que a elevação de temperatura pode afetar a estabilidade de muitos 
medicamentos. Em alguns casos, a cada 10°C de elevação na temperatura, a velocidade de reação de 
degradação é acelerada de duas a cinco vezes, por outro lado, outros medicamentos podem ser afetados 
por temperaturas baixas, tornando-se inativos nessas condições. Portanto, esta afirmativa está correta. 
STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. 
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 
A questão apresenta erro de digitação em relação ao volume final indicado no enunciado da questão. 
 
Questão 40 – Gabarito anulado. 
Segundo a Portaria nº 344 de 1998, a afirmativa se refere à denominação de substância proscrita e não de 
psicotrópico. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A alternativa “B” está correta. Conforme a bibliografia apontada previamente no Edital, não há indicação 
de relação do autismo com a dependência química. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A questão está baseada em conteúdos programáticos apontados no Edital, como Políticas Públicas e 
Saúde Mental Coletiva. Além disso, a bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o 
conteúdo programático, não sendo limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca 
Examinadora utilizar outras referências. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão está baseada em conteúdos programáticos apontados no Edital como Saúde Mental Coletiva e 
Atuação do Psicólogo no SUS. Além disso, a bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde 
encontrar o conteúdo programático, não sendo limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da 
Banca Examinadora utilizar outras referências. 
 
 
CIRURGIÃO DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
No livro da ABOPREV (2003), no capítulo “Prevenção e tratamento das doenças periodontais”, está 
escrito: “A cor gengival, por exemplo, pode não ser rósea e o indivíduo apresentar saúde 
gengival...Portanto, a cor não pode ser parâmetro para saúde gengival”. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Segundo o livro da ABOPREV (2003), no capítulo “Diagnóstico da doença cárie”, na página 73, a figura 
4.2 mostra um gráfico de perda mineral versus tempo, e a primeira categoria que aparece no eixo da 
perda mineral é “Microscopia eletrônica”. Ou seja, as primeiras perdas minerais são detectadas apenas 
por microscopia eletrônica, não microscopia ótica. A afirmativa I está incorreta. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
No livro da ABOPREV (2003), no capítulo “Prevenção das doenças bucais”, está escrito: “O ponto mais 
controvertido é o potencial de transformação maligna. É aceito na literatura atual que 1-2% dos casos de 
líquen plano de boca, particularmente do tipo erosivo, se transformam em carcinomas”. Apesar de 
resultados conflitantes, também não é possível afirmar que o líquen plano não possui potencial de 
transformação maligna. A afirmativa V está incorreta. 
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Execução: Fundação La Salle 

Questão 38 – Gabarito mantido. 
De acordo com Wannmacher, L.; (2007), "Antimicrobianos betalactâmicos compreendem grupos que 
possuem em comum o anel betalactâmico" Ou seja, o ácido clavulânico não é um auxiliar na produção do 
anel beta-lactâmico. O ácido clavulânico possui em sua composição o anel betalactâmico. A primeira 
afirmativa é falsa. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
No livro “Saúde bucal das famílias: trabalhando com evidências” de Moysés et al (2008), no capítulo 
“Epidemiologia das desigualdades em saúde bucal com foco em famílias”, na página 176, está escrito: “É 
fácil perceber que, uma vez que os adultos são os principais responsáveis pela renda das famílias, quanto 
maior for a sua proporção, maior a renda per capta”. A alternativa II está correta. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
A questão trata de Atenção Primária em Saúde, conteúdo programático estabelecido em edital. O termo 
“subespecialidade” significa a subdivisão de uma especialidade, representando a fragmentação atual do 
sistema de saúde. Este conteúdo foi retirado da obra “Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de 
saúde, serviços e tecnologia” de Starfield (2002), que constava na bibliografia do Edital. 
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EM 12 de JUNHO de 2017. 

 
 

 
José Arno Appolo do Amaral, 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se 

E Cumpra-se 
_______________________ 

 
 


