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MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE / RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2018 
 

AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS 

O Prefeito do Município de Não-Me-Toque/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que 
segue:  

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E SUPERIOR. 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
As lacunas das linhas 37 e 40 apenas podem ser preenchidas corretamente pelas formas porque – porque. As demais 
alternativas implicam erro ortográfico em uma ou em ambas as lacunas. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 

Além de o texto apresentar um cunho informativo e ser dirigido ao público em geral, sem a primazia de vocabulário 
técnico, não há presença de figuras de linguagem. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido. 
A vírgula da linha 49 (após Se a agressividade está no nosso modo de agir) marca a antecipação de uma oração 
adverbial;  
A expressão “embora seja menos evidente” (linha 42) poderia estar entre parênteses; 
A vírgula da linha 27, que antecede “que explica as saídas de tom (...)” não marca uma oração restritiva. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido. 

A pergunta é “quantas outras palavras na frase sofreriam alteração”, por isso a resposta correta é a letra D. 
 
 
Legislação 
 
Questão 12 – Gabarito anulado. 

Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 

A questão está em conformidade com o art. 13, § 1º, da Constituição Federal. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 

A questão está em conformidade com o art. 14, inciso VI, letra c, da Constituição Federal. 
 
Questão 16 – Gabarito anulado. 

Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
 
Informática 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 

Dentre as alternativas apresentadas, a única que apresenta uma categoria em que o Outlook se enquadra é a de 
clientes de e-mail. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 

O edital estabelece no conteúdo programático e na bibliografia o tema Google Chrome. Portanto, não há motivos para 
anulação da questão. Ademais, a questão em tela não pergunta sobre o botão “Página Inicial” e sim sobre a página 
que será apresentada na inicialização do navegador. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 

A questão foi elaborada com base na documentação do Microsoft Excel, portanto, está correta de acordo com as 
especificações do software. Ademais, o resultado da implementação da função no Excel será o apresentado na 
alternativa E. 
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Questão 27 – Gabarito mantido. 

A pergunta refere-se especificamente ao Prompt de Comando, onde são executados comandos de texto e não a cópia 
de arquivos em janelas gráficas do Windows 10. 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – POR CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS  
 
Professor Anos Iniciais 
 
Questão 39 – Gabarito anulado. 

A nomenclatura dos níveis de analfabetismo está relacionada com a tabela anterior à mudança de 2015. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 

A alternativa considerada correta no gabarito preliminar é a letra C e não a letra B como consta na argumentação do 
recurso. Além disso, a questão está de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva.  
 
Agente Ambiental 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 

A questão versa sobre Botânica, um ramo de Biologia e da Ecologia. O conteúdo programático para agente ambiental 
possui o tema biosfera, biota, ecossistema e estrutura biótica. Sabendo-se que os vegetais são seres vivos e, com 
isso, formam a biota, a biosfera e o ecossistema, esse assunto está incluso neste conteúdo. Na ecologia, é necessário 
que um agente ambiental tenha o conhecimento sobre as características dos seres vivos, além de precisar do 
conhecimento sobre a estrutura biótica, ou seja, a estrutura dos seres vivos. Assuntos de estrutura biótica condizem, 
naturalmente, com a estrutura de todos os seres vivos, incluindo os vegetais neste grupo.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 

A Resolução CONAMA 357/2005 deixa claro que os coliformes termotolerantes são bactérias gram-negativas e não 
bactérias gram-positivas, como versa a alternativa A. 
Conforme abaixo (grifo próprio): 
“CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES Art. 2o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: XI - 
coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-negativas, caracterizadas pela 
atividade da enzima β-galactosidase. Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose 
nas temperaturas de 44º - 45ºC, com produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes 
humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido 
contaminados por material fecal.” 
 
Cirurgião Dentista 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 

do osso alveolar interproximal.” Portanto, a segunda afirmativa é verdadeira. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 

Em WANNMACHER, L.; FERREIRA, M.B.C. (2017), no capítulo 18, na página 163, está descrito de maneira genérica: 
“Assim, levando-se em

de epinefrina, pode-se concluir que pacientes ambulatoriais, incluindo aqueles com cardiopatias, devem ser capazes 
de tolerar tais doses de vasoconstritores, pois

, o uso de vasoconstritores está contra-indicado 
segundo este autor, ainda que há controvérsias sobre o assunto na literatura. Porém estas especificidades não estão 
descritas na afirmativa III, a qual propõe generalismo. A afirmativa III está correta. 

empr
, tem sido usada sem vasoconstritor em procedimentos curtos.” A afirmativa IV está 

incorreta. 
 
Enfermeiro 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 

A questão está em conformidade com o que consta no “Protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de 
saúde”, contemplado na bibliografia do presente edital. 
“Higienizar as mãos com sabonete líquido e água: 
I. Quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais (IB) ou após uso do 
banheiro (II)”.  



 

Execução: Fundação La Salle 

 

 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 

A questão está em conformidade com a bibliografia presente no edital do concurso: PEDREIRA L.C.; MERGULHÃO B. 
Cuidados Críticos em Enfermagem. 1 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2016, capítulo 1 ( Acidente Vascular 
Isquêmico), conforme a imagem abaixo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 34 – Gabarito mantido. 

Conforme consta em SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011., contemplado na bibliografia do edital, a questão está de acordo 
com a TABELA 32.4 – TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA HIPERTENSÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 

A descrição da sigla IRAS não impede ou prejudica o candidato na resolução da questão, uma vez que a questão 
versa sobre a INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU – sigla descrita no enunciado da questão) e não sobre 
INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA À SAUDE (IRAS). Ademais, fica claro ao candidato que as 
assertivas a serem analisadas são sobre Infecção do Trato Urinário (ITU), como segue no enunciado: “Analise as 
assertivas abaixo com relação à prevenção de ITU”.  
 
Médico Pediatra 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 

Apenas a alternativa E está correta com relação aos três itens solicitados no enunciado: provável diagnóstico, agente 
causador tratamento. Além disso, o quadro clínico apresentado pela criança no enunciado da questão é típico de 
Exantema Súbito – lactente de 10 meses que apresentou período de febre alta que cessou agudamente e evoluiu com 
exantema, sem comprometimento do estado geral. Classicamente o Exantema Súbito é causado pela família herpes 
vírus, sendo o herpes vírus humano do tipo 6 seu principal agente etiológico e o tratamento da condição é feito apenas 
com medidas de suporte como hidratação e uso de medicações sintomáticas. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 

A questão solicita que seja assinalada a alternativa correta que, conforme o gabarito preliminar, é a letra A e não a 
letra D. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 

A alternativa C está INCORRETA, pois de acordo com o Caderno de Atenção Básica – Saúde da Criança: 
Crescimento e Desenvolvimento publicado pelo Ministério da Saúde em 2012

micos, verifi -

. Sendo assim, a única alternativa correta é a letra B. 
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Questão 37 – Gabarito mantido. 

A alternativa A está correta pois, de acordo com o Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, no 
capítulo que aborda a consulta do adolescente, página 356, a realização compulsória do exame físico completo em 
todas as consultas – embora muitos protocolos a recomendem em bases empíricas – não se apoia em bases 
científicas. Há evidências convincentes de que a ênfase dada a esse procedimento de forma sequencial é um 
desperdício de tempo do médico, em vista da dificuldade técnica da execução consistente de todos os seus 
componentes, do número insignificante de diagnósticos novos a partir da primeira avaliação completa e da falta de 
intervenções efetivas nos positivos verdadeiros. Recomenda-se a utilização mais efetiva do tempo, enfocando certos 
aspectos específicos do exame físico, de acordo com a idade. A assertiva não está abordando a necessidade ou não 
de aferições de medidas como peso, altura, IMC ou pressão arterial. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 

A questão está em conformidade com o que estabelece o Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 
A) INCORRETA – o teste da linguinha não faz parte da Política Nacional de Triagem Neonatal, é realizado 

separadamente por profissional da área da fonoaudiologia. 
B) INCORRETA – rim policístico como manifestação isolada, sem estar inserido em um contexto sindrômico, não é 

considerado fator de risco para deficiência auditiva. 
C) INCORRETA – segundo orientação do Grupo de Trabalho de Prevenção da Cegueira da SBP, o teste do reflexo 

vermelho deve ser realizado: antes da alta da maternidade, na primeira consulta de puericultura, com 2 meses de 
vida, com 6/9/12 meses de vida, 2 vezes por ano após o 1º ano.. 

D) INCORRETA – o teste do pezinho deve ser colhido em todo RN com 3 a 5 dias de vida, de preferencia no 3º dia de 
vida. 

E) CORRETA – de acordo com o Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, no capítulo que aborda 
os testes de triagem neonatal, página 1302, o teste do pezinho como triagem biológica do PTNT, está dividido em 
quatro fases: fase I – fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito; fase II – doença falciforme; fase III – fibrose 
cística; fase IV – hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. 
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