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

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 06/2018 
 

AVISO Nº 12 - 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 E TÉCNICO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 07 – Gabarito mantido.  
Houve equívoco, por parte do candidato, na consulta ao gabarito. A alternativa correta já é a letra C.  
 
Questão 08 – Gabarito mantido.  
Na alternativa C, o elemento analisado é desinência número pessoal. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido. 
A primeira afirmação fala da presença dos pais, mas no texto percebemos que somente a mãe foi 
fundamental para a formação do caráter de Ferdinando. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 18 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com as disposições do art. 15 da Lei nº 10.741 de 2003. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
O gabarito está em conformidade com o disposto no caput do art. 6º da Constituição Federal. 
 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
Com a retirada do acento gráfico, a palavra “estágio” muda de substantivo para verbo. Nas demais 
palavras esse fenômeno não ocorre. Desta forma, a única alternativa correta é a letra A. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido. 
A grafia correta das palavras que preenchem as lacunas encontra-se exclusivamente na alternativa 
D. 
Os verbos derivados de “vir”, com sujeito no plural, recebem acento circunflexo – esse é o caso de 
“provêm”. 
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Questão 07 – Gabarito mantido. 
No item I, o uso de ponto final antes do conetivo “pois” resulta em fragmentação frasal. As demais 
alternativas apresentam construções frasais corretas. 
Questão 09 – Gabarito mantido. 
“No entanto” é um conetivo adversativo, que tem como sinônimo, dentre as possibilidades 
oferecidas, apenas o conetivo “contudo”. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 15 – Gabarito mantido. 
O gabarito está de acordo com a disposição do art. 9º, §1º da Lei Municipal nº 3.224/2010, 
expressamente prevista no Edital. 
 
Questão 16 – Gabarito mantido. 
A Constituição Federal dispõe em seu art. 29, VII, que o total da despesa com a remuneração dos 
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município. 
 
Questão 17 – Gabarito mantido. 
Conforme disposto no art. 12, §2º da Constituição Federal a lei não poderá estabelecer distinção 
entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na própria Constituição. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido.  
A Constituição Federal em seu art. 37, XVI, estabeleceu a vedação de acumulação remunerada de 
cargos públicos, do mesmo modo como dispôs sobre as exceções. O próprio texto constitucional 
estabeleceu as exceções à regra e não autorizou que a lei estabelecesse outras exceções. 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR EMPREGO 
 
AUXILIAR DE SEGURANÇA 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
A assertiva III está incorreta. O conjunto de Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
em especial a NR 23 – Proteção contra incêndios, não estabelece esse tipo de divulgação de 
informações para seus trabalhadores, pois elas não têm importância para proteção contra incêndios. 
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
Para Chiavenato (2014), “eficácia é uma medida do alcance de resultados, enquanto eficiência é 
uma medida de utilização dos recursos nesse processo. Todavia, uma organização pode ser 
eficiente nas suas operações e pode não ser eficaz, ou vice-versa, pode ser ineficiente nas suas 
operações e, apesar disso, ser eficaz”. Quando nos referimos a “ênfase nos meios”, é processo, 
então é eficiência. “Salvaguardar os recursos”, isto é, garantir, assegurar os recursos, também é 
eficiência. “Cumprir tarefas e obrigações” é outro exemplo de eficiência, pois se refere aos meios, 
pois não estamos afirmando que cumprindo tarefas e obrigações estamos atingindo resultados. 
“Obter resultados” é a única resposta que está indicando eficácia. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
De acordo com Oliveira (2013, p. 117), na departamentalização por processo, as atividades são 
agrupadas de acordo com etapas, portanto, considera a maneira pela qual são executados os 
trabalhos ou processos para a consecução de uma meta ou objetivo específico. Na 
departamentalização funcional, “as atividades são agrupadas de acordo com as funções da 
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organização”. Na questão, esse organograma está indicando as diferentes secretarias de uma 
prefeitura (fictícia). Não são etapas de um processo, mas sim, os departamentos. Na figura abaixo, 
podemos verificar um organograma por processo, visto que cada “caixinha”, da segunda linha, é 
uma etapa do processo dentro do departamento de produção. 
 

 
Fonte: Oliveira (2013) 

 
 
 
 

Questão 39 – Gabarito mantido. 
A bibliografia é sugerida, não sendo exclusiva e limitadora de fonte de pesquisa, sendo de livre 
arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências bibliográficas na elaboração das questões 
das provas objetivas. Ademais, o enunciado menciona a autora (de referência na área) que deve ser 
considerada para a resolução da questão. De acordo com Beltrão (2005, p. 262), “o memorando, 
sempre escrito em papel no formato meio-ofício [...] empregado para veicular mensagens menos 
solenes e de poucas palavras, como sejam perguntas, consultas rápidas, avisos e informações 
breves”. A autor ainda afirma que: podemos distinguir os memorandos em: “a) memorando externo, 
ou apenas memorando, instrumento de correspondência externa; b) memorando interno, hoje 
chamado comunicação ou comunicação interna, usual nas relações internas da empresa ou órgão 
público, nos seus departamentos, setores ou seções; e c) memorando interdepartamental, usual na 
comunicação entre departamentos e ou entre a matriz e filiais ou agências”. 
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
Conforme bibliografia presente neste edital, em especial: BARROS, E.; TORRIANI M.S.; SANTOS, 
L.; ECHER, I.C. Medicamentos de A a Z - Enfermagem 2016-2018. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 
2016. Parte I, capítulo 2 – Vias de administração de medicamentos, são vias parenterais: 
intradérmica, intravenosa, intramuscular e hipodermóclise. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com bibliografia presente neste edital, em especial: POTTER, P.A.; 
PERRY, A.G. Guia Completo de Procedimentos e Competências de Enfermagem. 8 ed. São Paulo: 
Elsevier, 2015, capítulo Procedimentos Relacionados à Administração de Medicamentos, 
Procedimento 47 - Injeção Subcutânea: 
“Os medicamentos subcutâneos são administrados em doses de soluções inferiores a 2 mL, que 
sejam isotônicas, não irritantes, não viscosas e hidrossolúveis” 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 
Conforme 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 
deste edital: 
“A transmissão do HIV de mãe para filho – transmissão vertical – pode se dar durante a gestação, 
durante o trabalho de parto e no parto, e pela amamentação.” 
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Questão 39 – 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 deste edital: 
A) A insulina regular tem ação curta, deve ser administrada de 20 a 30 minutos antes de uma 
refeição, com início de ação em média em 1 hora e duração da ação de 4 a 6 horas. 
 

 
 
 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia sugerida para este edital. Conforme Domene (2011), a 
dieta branda é indicada para pacientes com limitada capacidade de mastigação , quando é 
necessário abrandamento do tec ido conectivo animal ou das fibras para facilitação do processo 
digestivo e absortivo.  
É uma dieta de melhor aceitação , usada em períodos de transição de dietas mais restritas para 
dieta geral ou quando o paciente está debilitado , pela facilidade de ingestão. 
- Alimentos empregados, além dos empregados nas dietas precedentes : 
- Carnes tenras cozidas, aves e pescados magros. 
- Massas em geral, pães, bolos,desde que preparados com cereais refinados. 
- Frutas ao natural (sem cascas ou membranas; estão excluídos o coco e as frutas secas ), 
compotas.  
- Iogurte, queijos brancos ou ricota e doces. 
 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
Questão 26 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta, tendo em vista que apenas a afirmativa I 
está correta. A afirmativa III está incorreta; o correto seria: sinalização externa da presença de 
radiação ionizante. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede e não apresenta nenhum comprometimento para a sua 
interpretação. O Ano de 2012 foi a 2ª tiragem de impressões do mesmo livro da 9ª edição, não 
havendo nenhuma alteração em seu conteúdo.  
 
Questão 33 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação na alternativa correta, especificamente na palavra “intraoperatória”. 
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Questão 39 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia deste edital. Segundo Bontrager 2010/2012 – capítulo 
17 – no quadro de Terminologia em Mamografia é descrito: XCCL Crânio Caudal exagerada. 
 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
O tema abordado na questão é parte do conteúdo programático apresentado no Edital e trata de 
uma preocupação que deve ser permanente da segurança do trabalho, já que a acessibilidade é 
fator determinante em diversas situações de risco. A bibliografia é sugerida, não sendo exclusiva e 
limitadora de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras 
referências bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas.  
 
 
ADMINISTRADOR 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
A pesquisa de clima organizacional consiste em compreender como estão todas as relações entre a 
empresa e as pessoas, não só do ponto de vista da satisfação e da motivação. Entrariam aqui 
aspectos como compreensão das políticas, concordância com o direcionamento estratégico do 
negócio, entre outros (DUTRA et al, 2017). 
Os estudos sobre cultura possuem um caráter mais profundo, remetendo às origens da 
organização, ao processo de definição de seus valores básicos e à modelagem dos padrões 
culturais. Já o clima organizacional reflete um estado momentâneo da organização, que pode 
alterar-se ante uma notícia. (CODA apud DUTRA et al, 2017). 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
No Dicionário Aurélio (2018), a palavra tendência é 1) ação ou força pela qual um corpo tende a 
mover-se para alguma parte; 2) propensão, inclinação, disposição e propósito. Já na mesma fonte, 
a palavra desafio é conceituada como ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. 
Independente se desafio ou tendência, são caminhos que a Gestão de Pessoas irá seguir e 
“racionalização do trabalho com uma profunda divisão – tanto horizontal (parcelamento das tarefas) 
quanto vertical (separação entre concepção e execução) e especialização do trabalho” não está 
entre estas (DUTRA et al, 2017). 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia sugerida neste edital: Dutra (2017) afirma que a 
integridade física constitui o aspecto básico da integridade das pessoas, ou seja, instalações, 
processos de trabalho, instrumentos para auxiliar na realização dos trabalhos, políticas de 
descanso, etc. devem ser pensadas para minimizar a possibilidade de acidentes ou de situações 
que possam ameaçar a integridade do colaborador. Já a integridade psicológica é a mais difícil de 
trabalhar e compreender. Isso ocorre porque muitas vezes as próprias pessoas atingidas não 
conseguem perceber sua perda de integridade. As alternativas A, B, C e E, são referentes ao físico, 
ao processo, enquanto que a alternativa E trata de questões de cunho comportamental e 
psicológico. 
 
Questão 31 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação no enunciado da questão, onde deveria ser solicitado que fosse 
assinalado (V) para Verdadeiro e (F) para Falso. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia sugerida para este edital, em especial RODRIGUES, 
Carlos Eduardo; SILVA, Dorival Caldeira da; SEVERINO, Fátima Regina Giannasi. Gestão pública: 
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planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo, SP: Atlas, 2010, onde os 
“acionistas” não podem ser considerados stakeholders do serviço público. 
 
 
ARQUITETO E URBANISTA 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
A bibliografia sugerida no Edital deste concurso (BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Diretrizes 
para projetos físicos de laboratórios de saúde pública. Brasília: FUNASA, 2004) apresenta o 
seguinte texto: “portas com dispositivos que impeçam a entrada de pessoas não autorizadas nas 
áreas de risco e que permitam sua abertura automática após identificação por cartão ou outro 
dispositivo de segurança”. A única alternativa correta é a letra C. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com bibliografia sugerida no Edital deste concurso (BRASIL. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o 
regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde). Segundo a Tabela 7.4, nas Salas de Exames e curativos 
de queimados e Balneoterapia, é necessária a instalação de Oxigênio, Óxido Nitroso, Vácuo Clínico 
e Ar Comprimido Medicinal na proporção de um ponto de cada para cada mesa. Em nenhum dos 
outros locais listados nas alternativas A, C, D e E é necessária a instalação de óxido nitroso, 
utilizado para procedimentos anestésicos. 
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 
A ilustração representa claramente um sistema estrutural viga contínua (parte bi apoiada, parte em 
balanço), e o respectivo diagrama de momento fletor. De acordo com bibliografia sugerida no Edital 
deste concurso (RABELLO, Y. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2000) os 
vãos são respectivamente 5/7 e 2/7 do vão total da viga. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I é incorreta, pois já está incorporada a quebra de material, uma vez que para cada 
1,00 m² de piso é necessário 1,05 m² de cerâmica, ou seja 5% de quebra; a afirmativa II é incorreta, 
pois o multiplicador 1,5 para a hora corresponde a 1h30min; a afirmativa III é a única correta pois o 
custo de mão de obra é de R$ 48,00 num total de R$ 97,15 para execução do serviço. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A questão solicita a indicação de alternativa contendo afirmação incorreta. A alternativa E está 
correta e está de acordo com a NBR 9050. A única alternativa com afirmação incorreta é a letra D. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
O Edital do concurso e a bibliografia indicada referem-se à utilização e operação da ferramenta 
SketchUp, seja em suas versões “Free, Make ou Pro”. 
 
Questão 29 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. As trincas apresentadas na ilustração 
ocorrem principalmente em pilares, não em vigas conforme solicitado no enunciado.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
As pontes térmicas ocorrem em zonas da envoltória do edifício onde há alterações no material 
utilizado (janelas, portas e vigas) onde o calor segue o fluxo onde há menor resistência térmica. A 
alternativa está correta e de acordo com bibliografia indicada no Edital deste concurso. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão e sua ilustração foram embasados em bibliografia sugerida no Edital deste 
concurso, sendo inédita e tratando sobre tema de referência na área de conhecimento. 
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Questão 39 – Gabarito mantido. 
De acordo com bibliografia sugerida no Edital deste concurso, a alternativa B apresenta uma 
afirmação correta, uma vez que o Posto Policial, quando previsto, deve-se localizar junto ao Hall de 
emergência, nunca junto ao Hall das urgências. O enunciado solicita a alternativa incorreta e a única 
opção é a alternativa A. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Questão 21 – Gabarito anulado. 
Houve erro material de digitação no enunciado da questão. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A questão está embasada no texto “O Trabalho nos Serviços de Saúde e a Inserção dos(as) 
Assistentes Sociais” de Maria Dalva Horácio da Costa. A formulação das alternativas segue 
rigorosamente os termos apresentados por ela, no texto em questão. Assim, tem-se: 
“De outra forma, também é necessário reconhecer as novas exigências e mudanças significativas 
no trabalho dos assistentes sociais. Esse "novo" trabalho consiste em colaborar na construção de 
estratégias de efetivação direitos de cidadania, sobretudo no que se refere aos mecanismos de 
mobilização da comunidade para atrair lideranças e/ou representantes desta para participar do 
processo de criação, instalação e funcionamento de canais ou instâncias interlocução entre 
população e instituição, mais especificamente os conselhos e conferências conforme determinada a 
Lei 8080/90 e Lei Complementar 8142/90”. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A questão está embasada no texto “O Estudo Social – Fundamentos E Particularidades de sua 
Construção na Área Judiciária” da autora Eunice T. Fávero.  
A alternativa citada está incorreta, pois, a autora não especifica que o profissional, na elaboração do 
estudo social, deve seguir os aspectos considerados como relevantes pela instituição contratante 
dos serviços. O Estudo Social, conforme expressa a autora, faz referência às observações 
profissionais, obtidas através de observação, pesquisas, entrevistas, e podem elencar informações 
muito mais amplas do que aquelas consideradas “relevantes” pela instituição contratante. E é desta 
postura investigativa que se permite compreender inúmeras questões sociais que emergem a partir 
do contato com a realidade, transpondo demandas imediatas que, muitas vezes, omitem uma série 
de outras questões que carecem de atenção/intervenção, e que devem estar especificados no 
documento. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
A afirmação I está incorreta, pois, segundo os autores: 
“A visita domiciliar, dentre outros instrumentos técnico-operativos no âmbito do Serviço Social, 
possibilita conhecer de forma aprofundada a realidade social que os usuários vivenciam e – a partir 
desses conhecimentos – criar estratégias na direção da garantia de direitos da população. Mais do 
que uma forma de conhecer a realidade, a visita domiciliar carrega consigo possibilidades 
interventivas para muitos usuários que não possuem condições de acessarem os serviços das 
políticas públicas, ampliando o acesso a serviços para sujeitos que vivenciam um contexto marcado 
por desigualdades sociais.” 
Ao invés de ser um instrumento “estritamente” voltado para o conhecimento da realidade, consiste 
num instrumento que contempla muito mais do que o conhecimento da realidade, abarcando tantas 
outras possibilidades interventivas.  
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 
As afirmações não estão numeradas, comprometendo a resolução da questão.  
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CONTADOR 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede e não há nenhum comprometimento na sua compreensão e 
interpretação. Está embasada no item 8.2.1 das Notas Explicativas das DCASP, conforme 
mencionado na própria contestação.  
 
Questão 23 – Gabarito mantido. 
A questão está embasada em conteúdos de operações típicas de empresa comercial e variações 
patrimoniais. A contabilização do salário família, quando a empresa paga o salário família, obtém 
um direito (ATIVO) junto ao órgão previdenciário que será compensado quando do recolhimento da 
guia correspondente. Portanto, é gerado um ativo que somente se extinguirá no recolhimento da 
obrigação previdenciária. 
 
Questão 27 – Gabarito anulado. 
Não há alternativa passível de ser considerada correta. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
O valor de 300 relativo à Depreciação Acumulada é uma conta retificadora de ativo e não 
aumentativa como apresentado na constestação. 
 
 
ENFERMEIRO 
 
Questão 21 – Gabarito anulado. 
Há duas alternativas passíveis de ser consideradas corretas (A e B). 
 
Questão 29 – 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 deste edital, consta que 
para a sondagem nasoenteral deve-se (1) proceder a medição da distância a partir da ponta do 
nariz até o lóbulo da orelha e a partir do lóbulo da orelha até o processo xifoide, e (2) acréscimo de 
até 15 cm para o posicionamento nasogástrico ou 20 a 25 cm, ou mais, para o posicionamento 
intestinal. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com o Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das 
Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016, bibliografia deste edital, onde constam as condutas 
contraindicadas de rotina na assistência ao parto: Lavagem intestinal; Episiotomia; Manobra de 
Kristeller (consiste na aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de facilitar a 
saída do bebê); Soro com ocitocina; Raspagem dos pelos pubianos; Jejum; Imobilização durante o 
trabalho de parto; Romper a bolsa das águas. 
O cloasma gravídico, por sua vez, se trata de do aparecimento de manchas castanhas e irregulares 
na face e ocorre em torno de 50% a 70% das gestantes, dando origem ao cloasma gravídico, não 
se tratando de uma conduta. 
 
 
ENFERMEIRO DO TRABALHO 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
As alternativas A, B, C e D estão corretas, sendo a alternativa E a única incorreta, pois, a percussão 
do fígado não produz um som timpânico, tampouco de ressonância, e sim um som submaciço.  
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ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A assertiva I está correta de acordo com a bibliografia sugerida no Edital, em especial Saliba 
(2004/2007). 
 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A definição e as explicações apresentadas no recurso complementam a assertiva III, reforçando o 
que está descrito na mesma. O acréscimo de atributos está correto e é complementar ao que já está 
afirmado, mas não tornam a assertiva incorreta. 
 
Questão 28 – Gabarito mantido. 
Ainda que possam ser pouco utilizadas determinadas abreviaturas ou símbolos de grandezas 
físicas, isso não torna a assertiva incorreta. Para desfazer qualquer dúvida a Banca utilizou os dois 
símbolos possíveis, não deixando dúvidas ao que se referia a questão. A assertiva trata de fluxo de 
potência em circuitos e a simbologia poderia ter sido omitida (já que as potências estão expressas 
textualmente), ainda assim a assertiva não deixaria margem para a dúvida apresentada. 
 
 
FARMACÊUTICO 
 
Questão 26 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com a bibliografia sugerida no edital do concurso, onde medicamentos 
aminoglicosídeos possuem como efeito adverso a ototoxicidade, que apresenta caráter irreversível. 
FUCHS, FD, Wannmacher, L. Farmacologia Clínica - Fundamentos da Terapêutica Racional. 5a 
Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
GOMEZ, R; TORRES ILS. Farmacologia Clínica. 1a Edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 
Whalen K. Farmacologia Ilustrada. 6a ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
 
Questão 28 – Gabarito alterado para A. 
A segunda etapa do ciclo da assistência farmacêutica consiste em estimar quantidades a serem 
adquiridas, para atender determinada demanda de serviços , em um período definido de tempo , 
possuindo influência direta sobre o abastecimento e o acesso ao medicamento . Desta forma a 
primeira afirmativa está incorreta, portanto Falsa. Sendo assim, a ordem correta de preenchimento 
dos parênteses consiste na alternativa A: F – F – V. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia sugerida para este edital, em especial Whalen (2016), em seu capítulo 
17, o edema periférico é um efeito adverso comum da classe dos Bloqueadores de Canais de Cálcio 
(BCC), nenhum dos demais fármacos causam edema periférico comumente. O captopril não causa 
edema em membros inferiores, o que pode ocorrer é angioedema, que é mais grave, o que não 
corresponde a edema em membros inferiores. A taxa de edema periférico da doxazosina apresenta 
uma taxa muito pequena de causar edema periférico (3-4% das pessoas que utilizam). Já o 
anlodipino é da classe dos BCC, e a taxa de incidência aumenta ainda mais em mulheres. 
Whalen K. Farmacologia Ilustrada. 6a ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
De acordo com a bibliografia sugerida neste edital, em especial Whalen (2016), são efeitos 
adversos próprios da daptomicina: mialgias, transaminases e fosfocinases hepáticas aumentadas 
(dosar semanalmente) e rabnomiólise (considerar suspender uso de inibidores da HMG-CoA 
[estatinas] durante a antibióticoterapia). 
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FISIOTERAPEUTA 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
De acordo com Alain-Yvan BÉLANGER em Recursos fisioterapêuticos: evidências que 
fundamentam a prática clínica (2012), bibliografia sugerida neste edital, o manejo de feridas e de 
edema, desvio da carga sobre o corpo e a assistência/resistência aos exercícios são efeitos da 
hidroterapia. 
 

 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
Equipe interdisciplinar faz parte do conteúdo programático “Avaliação e planejamento do tratamento 
fisioterapêutico”, conforme o capítulo “A Avaliação Global” de Fátima C. M. GOBBI e Leny V. 
CAVALHEIRO em seu livro “Fisioterapia hospitalar: avaliação e planejamento do tratamento 
fisioterapêutico” (2009). 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
De acordo com Chad STARKEY em Recursos terapêuticos em fisioterapia (2017), aumento da 
permeabilidade da membrana celular, diminuição da permeabilidade ao sódio, aumento da pressão 
capilar local, aumento do fluxo sanguíneo e aumento do limiar de dor são efeitos do ultrassom 
terapêutico. 
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JORNALISTA 
 
Questão 34 – Gabarito anulado.  
Embora a questão seja clara em relação à PRODUÇÃO de uma entrevista, pode ter ficado 
subentendido que a resposta final seja atrelada à entrevista em si e não a sua produção.  
 
 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PLANTONISTA – 12H  
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
A resposta A está correta, pois, como disposto na literatura, incluindo Sabiston – Tratado de 
Cirurgia, após 2 semanas ainda tem-se 75% da força tênsil, e a partir das 4 semanas tem-se 
apenas 25% ou menos da força tênsil. A alternativa C está incorreta, pois o Cat Gut não é derivado 
do intestino de porco, e sim de ovinos e bovinos. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 
A resposta B está correta, pois, de acordo com o novo ATLS, 10ª edição, de 2017/2018, o 
tratamento inicial agora, (que antes era punção no segundo espaço intercostal) é a punção ou 
pequena toracotomia no quinto espaço, entre a linha axilar anterior e média, segundo as novas 
evidências. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 
A resposta B está correta, pois, de acordo com o novo ATLS, 10ª edição, de 2017/2018, o melhor 
tratamento inicial deste caso, ou seja, de ferimentos perfurantes abdominais estáveis em hospital de 
referência e com condições ideais, é a videolaparoscopia, não necessitando inicialmente de 
laparotomia de urgência como uma obrigação, segundo as novas evidências. As outras alternativas 
não estão no protocolo de manejo para trauma perfurante de abdômen. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
A resposta D está correta, pois, de acordo com o novo ATLS, 10ª edição, de 2017/2018, a laceração 
traqueobrônquica foi classificada como risco iminente de vida, assim como tórax instável e 
pneumotórax hipertensivo. As demais são consideradas potencial risco de vida. 
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NUTRICIONISTA 
 
Questão 31 – Gabarito anulado. 
De acordo com Vítolo (Capítulo 20 – Aleitamento e prevenção de obesidade): “Embora não haja 
consenso, alguns estudos sugerem efeito protetor do aleitamento materno em relação à obesidade, 
porém grande parte deles não mostra significância estatística” “Portanto, é inconsistente a 
associação entre o menor risco de obesidade e o aleitamento materno”. Nesse capítulo os autores 
citam vários estudos que avaliam a obesidade de formas diferentes, o que os torna controversos. 
Além disso, os autores afirmam ainda que o aleitamento materno “parece não ser tão efetivo quanto 
o manejo de fatores familiares como hábitos alimentares e atividade física na prevenção da 
obesidade na infância”. 
Entretanto, o Caderno de Atenção Básica nº 23 apresenta a afirmação de que o aleitamento 
materno reduz a chance de obesidade. Segundo os autores desse material: “A maioria dos estudos 
que avaliaram a relação entre obesidade em crianças maiores de 3 anos e tipo de alimentação no 
início da vida constatou menor frequência de sobrepeso/obesidade em crianças que haviam sido 
amamentadas. Na revisão da OMS sobre evidências do efeito do aleitamento materno em longo 
prazo, os indivíduos amamentados tiveram uma chance 22% menor de vir a apresentar 
sobrepeso/obesidade (DEWEY, 2003). É possível também que haja uma relação dose/resposta com 
a duração do aleitamento materno, ou seja, quanto maior o tempo em que o indivíduo foi 
amamentado, menor será a chance de ele vir a apresentar sobrepeso/ obesidade. Entre os 
possíveis mecanismos implicados a essa proteção, encontram-se um melhor desenvolvimento da 
auto-regelação de ingestão de alimentos das crianças amamentadas e a composição única do leite 
materno participando no processo de “programação metabólica”, alterando, por exemplo, o número 
e/ou tamanho das células gordurosas ou induzindo o fenômeno de diferenciação metabólica. Foi 
constatado que o leite de vaca altera a taxa metabólica durante o sono de crianças amamentadas, 
podendo esse fato estar associado com a “programação metabólica” e o desenvolvimento de 
obesidade (HAISMA, 2005).” 
Diante da discordância entre as bibliografias citadas, sendo elas do mesmo ano (2015) e baseadas 
em autores semelhantes (ambas citam os estudos de Dewey e Haisma), a questão será ANULADA. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 
Segundo o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica (2016): “Em função da propensão a 
desenvolver desidratação, o balanço hídrico no paciente idoso é extremamente importante. Além da 
baixa ingestão, os pacientes em tratamento oncológico aumentam as perdas de fluidos em razão 
das toxicidades relacionadas ao tratamento como náuseas, vômitos e diarreia. A necessidade de 30 
a 40 ml/kg de peso atual/dia é adequada para paciente com estado de hidratação normal, 
assumindo-se função renal e cardíaca normais. Fatores como diarreia, vômitos e febre podem afetar 
as necessidades hídricas (ASPEN BOARD OF DIRECTORS AND THE CLINICAL GUIDELINES 
TASK FORCE, 2002)”. A questão está de acordo com a bibliografia sugerida neste edital: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Consenso Nacional de Nutrição Oncológica. / Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva; Nivaldo Barroso de Pinho (organizador) – 2. ed. rev. ampl. atual. – 
Rio de Janeiro: INCA, 2016. 112p. : Il.; v. 2.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
De acordo com Cuppari (2014), sobre as recomendações nutricionais para o tratamento da 
pancreatite crônica, a dieta deve ser normoglicídica, entretanto a glicemia deve ser acompanhada, 
e, na presença de hiperglicemia persistente, as recomendações para diabete devem ser adotadas. 
A alternativa correta (letra B) deixa claro que a dieta normoglicídica é recomendada em caso de 
glicemia controlada. A questão está de acordo com a bibliografia sugerida neste edital: CUPPARI, 
Lílian. Nutrição clínica no adulto. Terceira edição. Editora Manole, 2014. Capítulo 12.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido. 
Segundo Waitzberg (2009): “As complicações metabólicas da TNP são: hipoglicemia, hiperglicemia, 
hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, hiponatremia, 
hipernatremia, esteatose hepática, hipercapnia, deficiência de ácidos graxos essenciais, doença 
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óssea e desajustes hormonais”. A questão está de acordo com a bibliografia sugerida neste edital: 
WAITZBERG, Dan Linetzky. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. São Paulo: 
Atheneu, 2009. Vol. I. 
 
 
PSICÓLOGO 
 
Questão 21 – Gabarito mantido. 
De acordo com bibliografia atual e sugerida no edital deste concurso, a respeito do Exame do 
Estado Mental (OSÓRIO, C. M. S. O exame do estado mental e suas transformações. In: HUTZ, C. 
S., BANDEIRA, D. R., TRENTINI, C. M., KRUG, J. S. Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, 2016), 
afeto e humor são considerados diferentes. Afetos de angústia, desprezo e raiva podem ser 
considerados como característicos dos afetos negativos. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A questão é clara no que se pede e teve por base a bibliografia sugerida no edital deste concurso, 
em especial, GABBARD, G. O. Psiquiatria psicodinâmica na prática clínica. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. De acordo com a bibliografia utilizada, a alternativa D é considerada correta posto 
que: “uma equipe hospitalar psicanaliticamente informada percebe que a maioria de seus pacientes 
apresenta fixações ao longo de seu desenvolvimento (...) Tal perspectiva ajuda a equipe a evitar os 
perigos da despersonalização”. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 
A alternativa D é uma afirmativa considerada correta, pois a Comissão Intergestores Regional está 
vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, não havendo necessidade assim, de ser citada como 
uma estrutura à parte. 
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 
Na resolução 010/2005 do Conselho Federal de Psicologia está descrito que “o psicólogo, no 
atendimento à Criança e ao Adolescente, ao produzir documentos, compartilhará somente 
informações relevantes para qualificar o serviço prestado com outros profissionais envolvidos no 
atendimento, contribuindo para não revitimizar o atendido”. Na alternativa B da questão não está 
especificando que o compartilhamento das informações se dará ao produzir documentos, e sim 
apenas no relacionamento com outros profissionais. 
 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
Questão 35 – Gabarito mantido. 
A questão está de acordo com os conteúdos programáticos e a bibliografia sugerida parte integrante 
do Edital. Segundo as citações de TROMBLY e PEDRETI, da autora Erika Teixeira no livro Terapia 
Ocupacional na Reabilitação Física (sugestão bibliográfica no edital), as atividades de vida diária 
são aquelas relacionadas aos cuidados pessoais e à mobilidade, subdividindo-se em quatro grupos: 
mobilidade, cuidados pessoais, comunicação e ferramentas de controle do ambiente. Também 
definem as atividades de vida diária instrumentais, se referem às habilidades de solucionar 
problemas e habilidades de interação com o ambiente como: administração da casa (fazer compras, 
tarefas de lavanderia) e administração de segurança (identificar situações de risco). 
A alternativa “A” está incorreta, pois inclui fazer compras, que é uma tarefa de administração de 
casa, sendo uma atividade de vida instrumental.  
A alternativa “B” está incorreta, pois inclui a administração da casa, sendo uma atividade de vida 
instrumental. 
A alternativa “C” está incorreta, pois inclui a administração da se segurança, sendo uma atividade 
de vida instrumental. 
A alternativa “D” está incorreta, pois inclui a administração da se segurança, sendo uma atividade 
de vida instrumental. 
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A alternativa “E” é a única que aponta os grupos onde se encontram exemplos de atividades de vida 
diária. A mobilidade refere-se às transferências; cuidados pessoais referem-se à higiene, 
alimentação, etc; comunicação refere-se a utilizar computador; ferramentas de controle do ambiente 
referem-se à manipulação de chaves, portas, janelas, etc. 
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