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Execução: Fundação La Salle 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV 
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS   

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018 
 

AVISO Nº 07 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO 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.   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 04 – Gabarito mantido. 

A questão refere-se a ideias apresentadas no texto e não a opiniões pessoais. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR 
 
ENFERMEIRO SOCORRISTA 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 

Conforme o Guideline da AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION), bibliografia presente no edital, nos 
destaques das diretrizes da American Heart Association 2015 para RCP e ACE: “Uma vez que as crianças 
tenham atingido a puberdade (isto é, adolescentes), utiliza-se a profundidade recomendada para as 
compressões em adultos de, pelo menos, 2 polegadas (5 cm), mas não superior a 2,4 polegadas (6 cm).” 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 

A questão está de acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, bibliografia presente no edital 
do concurso, tal como segue:  
I – cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida – É ATIVIDADE PRIVATIVA DO 
ENFERMEIRO. 
II – prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral – NÃO É 
ATIVIDADE PRIVATIVA DO ENFERMEIRO. 
III – participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde  – NÃO É 
ATIVIDADE PRIVATIVA DO ENFERMEIRO. 
IV – consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem – É ATIVIDADE PRIVATIVA DO 
ENFERMEIRO. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 

Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011 – bibliografia presente no edital do concurso – estão corretas 
todas as assertivas, uma vez que a que a reavaliação para revisão do plano de cuidados, parte integrante e 
final do processo de enfermagem e da evolução, permite que a enfermeira determine a resposta do paciente às 
intervenções de enfermagem e a extensão que os objetivos foram alcançados. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 

Conforme PEDREIRA L.C.; MERGULHÃO B. Cuidados Críticos em Enfermagem. 1 ed. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2016, – bibliografia presente no edital do concurso – no capítulo 19 – Cetoacidose Diabética – subitem 
Diagnóstico, consta: 
“as manifestações clínicas mais comuns são poliúria, polidipsia, desidratação, náuseas, vômitos, perda de 
peso, visão turva, olhos encovados e dor abdominal (sinal característico que pode ser decorrente da alteração 
de prostaglandinas na parede muscular intestinal). Quanto ao nível de consciência, pode estar alerta ou 
reduzido (letargia, desorientação, obnubilação, torpor ou até mesmo coma), além de haver fraqueza, 
respiração de Kussmaul (pH menor que 7,2), hálito cetônico, glicosúria, cetonúria, hipotensão, taquicardia, 
hiperventilação, hiperglicemia, entre outros.3,5,7 O paciente pode apresentar as extremidades quentes e 
perfundidas por ação das prostaglandinas”. 
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MÉDICO CLÍNICO PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL 

 
Questão 31 – Gabarito alterado para D. 

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
 
MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA 

 
Questão 32 – Gabarito alterado para D. 

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
 
MÉDICO CLÍNICO ROTINEIRO 

 
Questão 32 – Gabarito alterado para D. 

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
 
Questão 25 – Gabarito anulado. 

A questão apresenta duas alternativas que podem ser consideradas corretas. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 

A Doença de Parkinson inicia por uma fase não motora e no início de sua apresentação motora as alterações 
tendem a ser unilaterais. Sendo assim, a segunda afirmativa é FALSA. As demais todas são verdadeiras, o que 
faz com que a sequência correta seja V-F-V-V. 
 
 
MÉDICO PSIQUIATRA ROTINEIRO 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 

Na questão 28 existe apenas uma alternativa falsa, a alternativa “C”. As demais estão corretas, de acordo com 
a CID-10 (páginas 340-343). 

 
Questão 38 – Gabarito alterado para D. 

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA 
 
Questão 36 – Gabarito alterado para D. 

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.  
 
 
MÉDICO SOCORRISTA 

 
Questão 27 – Gabarito alterado para D. 

Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar 
 
 
 

Município de Sapucaia do Sul/RS, 09 de Abril de 2018. 
 
 

Gilberto Barichello 
Diretor Geral  

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV 

 


