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FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ / RS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 05/2018
AVISO Nº 09 – 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 01 – Gabarito mantido.
Apenas a alternativa E está correta quanto à concordância. Nas demais alternativas, há que atentar para
erros decorrentes de: a) verbos impessoais e b) sujeito anteposto ao verbo.
Questão 04 – Gabarito mantido.
A questão refere-se a ideias apresentadas no texto e não a opiniões pessoais.
Questão 07 – Gabarito mantido.
Apenas as alternativas II e III estão corretas. Para chegar a tal conclusão, há que se considerar: na
alternativa I, o verbo conjugado indevidamente no indicativo; na alternativa IV, o uso indevido do
conetivo.

LEGISLAÇÃO
Questão 11 – Gabarito mantido.
A questão está em conformidade com o art. 29 da Constituição Federal.
Questão 16 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com as disposições da Lei nº 9.782/1999.
Questão 17 – Gabarito mantido.
O caput do art. 19 do Estatuto do Idoso torna obrigatória a notificação da autoridade sanitária e não uma
faculdade, tornando incorreta a assertiva do item III da questão. O item IV está incorreto por haver
expressa vedação legal de exigência de comparecimento de idoso enfermo perante órgãos públicos (Lei
nº 10.741/2003, art. 15, §5º). O item I possui previsão no art. 3º, §1º, inc. VIII da Lei nº 10.741/2003,
enquanto que o item II possui previsão no art. 15, §7º da Lei nº 10.741/2003.
Questão 20 – Gabarito mantido.
A questão está em conformidade com o enunciado e, especialmente, com as disposições do art. 12 da
Constituição Federal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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Questão 22 – Gabarito mantido.
O gabarito preliminar já apresenta a alternativa E como resposta da questão. Conforme a Lei do
Exercício Profissional da Enfermagem (Lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986), bibliografia presente no
edital do concurso, a identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do
médico é atividade privativa do Enfermeiro Obstétrico.
Questão 25 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com o Calendário Vacinal (BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional
de Imunizações: Calendário Vacinal. Brasília: Ministério da Saúde, 2017), onde está disposto que dos 10
aos 19 anos é indicado o reforço da vacina Meningocócica C ou dose única conforme situação vacinal.
Questão 26 – Gabarito mantido.
Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, bibliografia presente no edital do concurso,
no capítulo 26 – Manejo de Clientes com Arritmias e Problemas de Condução verifica-se que para um
ECG padrão de 12 derivações, 10 eletrodos (seis no tórax e quatro nos membros) são colocados sobre o
corpo.
Questão 27 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com 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, no capítulo 26 – Manejo de Clientes com Arritmias e Problemas de Condução.
O mesmo tipo de dispositivo, denominado desfibrilador, é utilizado para a cardioversão e para a
desfibrilação.
Quando se utilizam pás, o condutor apropriado é aplicado entre as pás e a pele do cliente.
O gel de ultrassom não pode substituir o gel condutor.
Ninguém deve estar em contato com o cliente ou com qualquer coisa que esteja tocando o cliente
quando o desfibrilador é descarregado, para minimizar a chance de que a corrente elétrica seja
conduzida até outra pessoa além do cliente.
Diversos estudos demonstraram que a desfibrilação inicial realizada por pessoas leigas em um ambiente
comunitário pode aumentar a taxa de sobrevivência.
Além disso, o manual do Advanced Cardiology Life Support (2015) dispõe:
“Não utilize géis ou pastas que não sejam especificamente fabridados para desfibrilação (p. ex. el de
ultrassom)”.
Questão 31 – Gabarito mantido.
A questão está conforme BARROS, E.; TORRIANI M.S.; SANTOS, L.; ECHER, I.C. Medicamentos de A a
Z - Enfermagem 2016-2018. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016 – bibliografia presente no edital do
concurso – e contempla o conteúdo programático: Procedimentos de Enfermagem à criança e ao adulto:
administração de medicações e acesso venoso periférico, também presente no edital.
200mg – 1ml
350mg – 1,75ml
1ml – 20gts
1,75ml – 35 gotas
Questão 32 – Gabarito mantido.
Conforme BARROS, E.; TORRIANI M.S.; SANTOS, L.; ECHER, I.C. Medicamentos de A a Z Enfermagem 2016-2018. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016 – bibliografia presente no edital do concurso –
a região ventroglútea ou de Hochstetter é indicada para intramuscular e não para administração
SUBCUTÂNEA como é o caso da insulina.
Questão 35 – Gabarito mantido.
Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, bibliografia deste edital e o Guidelines de
Atualização do Manual da AHA para atendimento do Parada Cardiopulmonar (2015):
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“O uso combinado de vasopressina e epinefrina não oferece nenhuma vantagem em comparação ao uso
da dose padrão de epinefrina em PCR. Além disso, a vasopressina não oferece nenhuma vantagem
sobre o uso isolado de epinefrina. Portanto, para simplificar o algoritmo, a vasopressina foi removida na
Atualização de 2015 do Algoritmo de PCR em adultos. Entretanto, esteroides podem conferir algum
benefício quando administrados junto com vasopressina e epinefrina no tratamento da PCRIH. Embora
não se recomende o uso rotineiro de acordo os estudos de acompanhamento, seria razoável o
profissional administrar o conjunto em PCRIH.” Portanto, a vasopressina ainda é utilizada em PCR.
Questão 37 – Gabarito anulado.
Houve erro material de digitação no enunciado da questão, o qual deveria solicitar a alternativa correta.
Questão 38 – Gabarito mantido.
Conforme BRASIL. Ministério da Saúde. HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde,
2006. (Cadernos de Atenção Básica, n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos – bibliografia presente
no edital do concurso: recomenda-se lavagem exaustiva com água e sabão em caso de exposição
percutânea.
Após exposição em mucosas, é recomendado a lavagem exaustiva com água ou soro fisiológico a 0,9%.
As exposições cutâneas, que se caracterizam pelo contato com pele com dermatite ou feridas abertas ou
mordeduras com presença de sangue, devem ser avaliadas tanto para o indivíduo que provocou a lesão
quanto para aquele que tenha sido lesado.
Não existe nenhuma medida específica eficaz para redução do risco de transmissão do vírus da hepatite
C após exposição ocupacional.
Questão 39 – Gabarito mantido.
Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, – bibliografia presente no edital do concurso
– no capítulo 23 – Manejo de Clientes com Distúrbios do Tórax e das Vias Aéreas Inferiores tem-se que:
“utiliza-se o método de Mantoux para determinar se uma pessoa foi infectada com o bacilo da
tuberculose. O método é amplamente utilizado na triagem para infecção latente por M. tuberculosis.”
Questão 40 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com o Protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde,
encontrado na bibliografia do edital do concurso em: Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília: Ministério da
Saúde, 2013 e citada no enunciado da questão. A bibliografia dispõe que: sabonete líquido e preparação
alcoólica para a higiene das mãos não devem ser utilizados concomitantemente; a higienização simples
das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos (portanto, a duração mínima é de 40 segundos,
e não de um minuto); fricção das mãos com preparação alcoólica antisséptica deve ter duração de no
mínimo 20 a 30 segundos; a fricção das mãos com preparação alcoólica contendo um agente umectante
agride menos a pele do que a higiene com sabonete líquido e água; as indicações para higiene das mãos
contemplam higienizar as mãos com sabonete líquido e água quando estiverem visivelmente sujas ou
manchadas de sangue ou outros fluidos corporais ou após uso do banheiro.
Sabão e sabonete são utilizados para a limpeza/higienização/asseio, estando os termos em
conformidade com o contexto em que foram empregados, não ocasionando nenhum prejuízo na
interpretação da assertiva.
Sendo assim, a única alternativa que responde corretamente à questão é a letra E.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA
Questão 25 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com a Lista de Verificação do Protocolo de Cirurgia Segura do Ministério da
Saúde – bibliografia presente no edital do concurso: Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Protocolos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília: Ministério da
Saúde, 2013.
Questão 28 – Gabarito mantido.
A questão está conforme ROTHROCK, J. C. A. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. 13. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007 – bibliografia presente no edital do concurso: no final do procedimento, os
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materiais não podem ser todos reunidos de forma desorganizada para posterior separação no centro de
materiais esterilizados;
a mesa de instrumentação é chamada de Mesa de Mayo; não se deve usar soro fisiológico, pois o sal
pode corroer instrumentos e o instrumento deve ser colocado preferencialmente diretamente sobre a
palma da mão do cirurgião. A única alternativa correta para a questão é a letra C.
Questão 38 – Gabarito anulado.
Não há alternativa passível de ser considerada correta.

TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Questão 24 – Gabarito mantido.
A questão refere-se a exceções às regras e está de acordo com BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica
Radiológica e Base Anatômica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 – página 33: “um estudo
da pelve exige apenas uma incidência AP simples, a menos que haja suspeita de fratura de osso do
quadril”. Estando dentro de uma exceção à regra, a resposta correta é a letra E.
Questão 30 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com a bibliografia disposta no edital do concurso: BONTRAGER, K. L. Tratado
de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 (página 169),
em que as patologias demonstradas são: fraturas ocultas da cabeça e/ou colo do rádio.
Questão 33 – Gabarito mantido.
Nas estruturas mostradas oblíquas anteriores se visualiza forames invertebrais e pedículos no lado do
paciente mais perto do RI e nas estrutura mostradas oblíquas posteriores se visualiza forames
invertebrais e pedículos no lado do paciente mais distante do RI. Sendo assim, conforme o enunciado, a
questão trata-se das estruturas mostradas oblíquas posteriores. Logo, realiza-se angulação cefálica de
15º para C4.
Questão 34 – Gabarito mantido.
Desenvolvidos para uso clínico na década de 1950, os aparelhos de cobalto 60 foram utilizados na
maioria das vezes para tratamentos por feixe externo. Esses aparelhos utilizam o cobalto 60, uma fonte
radioativa que emite raios gama, com energia média de 1,25 MeV, para administrar a radioterapia
(BONTRAGER, 2010).
Refere-se à definição, introdução e irradiação por feixe externo. A Radiação Gama trata-se de uma fonte
usada para tratamentos oncológicos, ou seja, tratamentos radioterápicos. O enunciado expõe claramente
que o uso dos raios são para uso clínico, através dos aparelhos de cobalto 60 utilizados na maioria das
vezes para tratamentos por feixe externo. Além disso, a fonte citada no recurso não consta no edital do
concurso.
Questão 39 – Gabarito mantido.
Somente a Proctografia Evacuativa demonstra todas as patologias de retoceles, intussuscepção retal e
prolapso do reto citadas no enunciado. A intussuscepção pode ser visualizada no estudo de Enema com
contraste único ou ar/gás, porém, descartam-se as demais patologias que são descritas no enunciado. O
Enema Baritado não visualiza todas as patologias. Logo, a única alternativa correta é a letra A.

MÉDICO AUDITOR
Questão 27 – Gabarito alterado para D.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.
Médico Cirurgião Geral Rotineiro
Questão 40 – Gabarito alterado para D.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.
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MÉDICO CLÍNICO ROTINEIRO
Questão 32 – Gabarito alterado para D.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

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

MÉDICO INFECTOLOGISTA
Questão 37 – Gabarito alterado para D.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

MÉDICO RADIOLOGISTA
Questão 23 – Gabarito alterado para D.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.
Questão 35 – Gabarito alterado para A.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.

Município de Tramandaí / RS, 09 de Abril de 2018.

Gilberto Barichello
Diretor Geral
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV
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