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MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA 03/2017 
 

AVISO Nº 06 – 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 – EMPREGO E CARGOS NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 05 – Gabarito anulado. 
Poderia haver prejuízo na interpretação da afirmativa II, por parte do candidato, devido à escrita da 
palavra “Pontzer”. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
O verbo, na alternativa II, está no passado, pois representa uma pergunta relacionada a um texto cuja 
leitura já ocorreu.  
 
Questão 11 – Gabarito mantido. 
As palavras sublinhadas pertencem a classes gramaticais distintas. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido. 
A resposta para a terceira alternativa encontra-se entre as linhas 22 a 27. 
 
 
LEGISLAÇÃO, EXCETO PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
O conteúdo programático abordado na questão é o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
do Município de Alvorada (Lei Municipal nº 730/1994), que consta expressamente no Edital de 
Abertura. 
 
 
LEGISLAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO 
 
Questão 28 – Gabarito anulado. 
A Consolidação das Leis do Trabalho não estava contemplada no conteúdo programático do cargo. 
 
Questão 29 – Gabarito anulado. 
A Consolidação das Leis do Trabalho não estava contemplada no conteúdo programático do cargo. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGO E CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
MÉDICO CLÍNICO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
Conforme bibliografia indicada, GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman's Cecil medicine. 
24th. ed. Philadelphia: Elsevier, 2012. 2 vols: Página 70:“Benefícios Preventivos à Saúde em Adultos: 
Há fortes evidências de que a atividade física regular, moderada ou vigorosa (Tabela 15-1), reduz o 
risco de mortalidade prematura e doença arterial coronariana (Capítulo 51), acidente vascular 
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cerebral (Capítulo 413 ), hipertensão arterial (Capítulo 67), perfil lipídico adverso (Capítulo 213), 
diabetes melito tipo 2 (Capítulo 237)1 síndrome metabólica, osteoporose (Capítulo 251), câncer do 
cólon (Capítulo 199), câncer de mama (Capítulo 204) e obesidade (Capítulo 227).” E página 
71:“Tabela 15-3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES DE ATIVIDADE FÍSICA PARA ADULTOS 
Alguma atividade física é melhor do que nenhuma, e adultos que fazem atividade física de qualquer 
quantidade ganham alguns benefícios para a saúde. Para obter benefícios substanciais à saúde, os 
adultos devem fazer pelo menos 150 minutos (2,5 horas)/semana de atividade aeróbica de 
intensidade moderada ou 75 minutos (1,25 hora) /semana de atividade aeróbica de vigorosa 
intensidade, ou uma combinação equivalente de atividade aeróbica vigorosa e moderada Atividade 
aeróbica deve ser realizada em períodos que duram pelo menos 10 minutos e deve ser espalhada ao 
longo da semana. Para benefícios adicionais e mais extensos à saúde, os adultos devem aumentar a 
sua atividade física aeróbica para 300 minutos (5 horas)/semana de intensidade moderada ou 150 
minutos (2,5 horas)/ semana de atividade física aeróbica vigorosa, ou uma equivalente combinação 
de atividade vigorosa e moderada. Benefícios adicionais à saúde são obtidos por engajamento em 
atividade física além desta quantidade. Adultos também devem fazer atividades de fortalecimento 
muscular, que sejam de moderada ou alta intensidade, e envolvam todos os principais grupos 
musculares, dois ou mais dias por semana, uma vez que essas atividades fornecem benefícios 
adicionais à saúde. Portanto, todas as assertivas estão corretas. 
 
Questão 40 – Gabarito anulado. 
As assertivas I e II pretendiam abordar o diagnóstico inicial da hipertensão gestacional, pressupondo 
que o candidato já tivesse o conceito de que, para fazer este diagnóstico, necessariamente a 
paciente deve estar, no mínimo, na 20ª semana de gestação. Do contrário, não é gestacional. Mas, 
no contexto da questão, faltou, realmente, mencionar este requisito na assertiva I.  
 
 
FONOAUDIÓLOGO 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está correta, pois após a análise da literatura, com dados mostrando as evidências 
no que se refere à identificação, ao diagnóstico e à intervenção precoce em neonatos e lactentes com 
deficiência auditiva, o COMUSA (Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva. Disponível em: 
http://www.audiologiabrasil.org.br/portal/pdf/comusa.pdf. Recomenda no item 16. No caso de 
ausência de registro de PEATE-A no teste inicial dos neonatos com indicadores de risco para a 
deficiência auditiva, recomenda-se o encaminhamento imediato, sem reteste, para os serviços de 
diagnóstico, da mesma forma como descrito para os outros neonatos. 
 
Questão 35 – Gabarito anulado. 
A resposta correta seria 1-3-2-4, no entanto, não há afirmativa na questão que contempla tal 
resposta. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A resposta contida na letra “E” está correta, pois se configura pela presença das emissões 
otoacústicas (EOA), ausência de respostas ou importante alteração no registro do PEATE. A 
audiometria pode variar de limiares normais a perdas severas/ profundas. 
(RODRIGUES;G.R.I;FICHINO S.N;LEWIS ;D.R. Presença de Microfonia Coclear no PEATE-CLIQUE: 
Diagnóstico diferencial entre Espectro de Neuropatia auditivo e Perdas Auditivas Cocleares, 
descendentes em Crianças; ver. Cefac, 2010.Nov-Dez;12(6):1077-1083), (MARINO.M.M E COL 
Avaliação da Contribuição do Aparelho de amplificação Sonora no espectro da neuropatia Auditiva: 
Um Estudo de Caso. São Paulo; Ver. Medicina, 2013,46(1):36-36), (Instituto Nacional de Educação 
de Surdos, - Rio de Janeiro – Brasil, 2014). 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
A resposta correta seria II e IV, no entanto, não há afirmativa na questão que contempla tal resposta. 
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FISIOTERAPEUTA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
De acordo com a obra Recursos em Fisioterapia Cardiorrespiratória (Sarmento), a resposta D esta 
correta, pois é a única que denomina o exercício descrito no enunciado. 
 
Questão 32 – Gabarito anulado. 
Tendo como base a obra Recursos em Fisioterapia Cardiorrespiratória (Sarmento), os fatores 
apontados podem acarretar fadiga ou fraqueza muscular isoladamente ou associados ao longo do 
tempo. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia Fisioterapia em Cardiologia (Regenga), a resposta a respeito do teste 
shuttle está correta. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia Fisioterapia Ortopédica (Dutton), a resposta sobre dispositivos auxiliares 
de marcha está correta. 
 
 
NUTRICIONISTA 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão deixa claro que a mesma versa sobre as práticas alimentares específicas 
para controlar o excesso de peso, recomendadas pelo Guia alimentar para crianças menores de dois 
anos (2010), que estão descritas no ANEXO E dessa publicação e reproduzidas abaixo: 1) Manter 
aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança. Quanto mais tempo à criança mama 
no peito menor a chance de se tornar obesa. 2) Não oferecer açúcar, doces em geral, salgadinhos, 
refrigerante, refrescos artificiais, achocolatados, gelatinas e outras guloseimas antes dos 2 anos de 
vida. Essa prática estimula as crianças a preferirem esses alimentos em substituição à alimentação 
básica. 3) A criança que come arroz, feijão, verdura e carne duas vezes ao dia não tem necessidade 
de ingerir doces, guloseimas e bebidas adocicadas. 4) Todos os dias a criança, ao completar 6 meses 
de idade, deve comer 2 frutas e uma porção (1 pires de chá) de verduras e legumes. 5) O consumo 
excessivo de leite de vaca está associado à obesidade entre crianças menores de 2 anos. O 
consumo deve ser limitado a 500ml por dia dos 6 meses aos 2 anos de vida. As crianças em 
aleitamento artificial não devem receber mamadeiras acrescidas de farinha, açúcar e achocolatado. 6) 
Alimentos ricos em gordura como frituras, bolachas recheadas, sorvetes, embutidos (salsicha, 
mortadela, linguiça, presunto, toicinhos) não devem ser oferecidos antes dos 2 anos. 7) Não oferecer 
comida para a criança enquanto ela assiste TV. Nenhuma criança deve ver TV mais que duas horas 
por dia. Sendo assim, a questão está correta e de acordo com a bibliografia sugerida neste Edital. 
Bibliografia utilizada: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Dez passos para uma alimentação Saudável: guia alimentar para crianças menores 
de dois anos: um guia para o profissional da saúde na atenção básica / Ministério da saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - 2. ed. - Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
A questão trata das prescrições dietéticas para o tratamento clínico de diabetes gestacional, que 
segundo Duffy& Anderson (1998) englobam: Controlar o consumo de frutas a duas unidades por dia 
ou até 300g; Não consumir sucos de frutas como rotina e, se ingeri-los, devem ser diluídos com água; 
A quantidade de açúcar simples (como glicose, frutose, sacarose) não deve ultrapassar 10% a 15% 
da quantidade total de carboidratos; Os horários das refeições devem ser respeitados diariamente, 
inclusive aos sábados e domingos, com intervalos de 2 a 3h; Incluir verduras e legumes ricos em 
fibras nas refeições principais, principalmente se elas forem compostas de massas, cereais e tortas; 
Todas as refeições devem conter carboidratos com a presença de proteínas, lipídeos ou fibras; O uso 
de edulcorantes ou produtos dietéticos é permitido desde que seja controlado. Esta conduta está 
descrita no capítulo 26 do livro “Nutrição: da gestação ao envelhecimento”, bibliografia sugerida neste 
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edital. Sendo assim, a questão está correta. Bibliografia utilizada: VITOLO, Márcia Regina. Nutrição: 
da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 2015.  
 
 
 
 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA-RS, 
EM 02 de Outubro de 2017. 

 
 
 

 
José Arno Appolo do Amaral, 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 

 
 


