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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018
AVISO Nº 11 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
O Presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, 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 SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01 – Gabarito mantido.
Houve equívoco na consulta ao gabarito preliminar. A alternativa correta já é a letra C.
Questão 05 – Gabarito mantido.
A conjunção analisada somente expressa ideia de oposição.

LEGISLAÇÃO
Questão 17 – Gabarito mantido.
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 53 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Questão 19 – Gabarito mantido.
O gabarito está de acordo com o disposto no art. 9º da Lei nº 9.782 de 1999.
Questão 20 – Gabarito mantido.
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 14 da Constituição Federal.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 21 – Gabarito mantido.
Para que a mediana seja igual a 6,0, é necessário que a última nota seja igual a 7,0. Pois, assim, a
média entre os dados 5,0 e 7,0 será igual a 6,0.
Questão 25 – Gabarito mantido.
Segundo os dados do enunciado, é possível concluir que:
• 40 medicamentos A foram testados, sendo 30 aprovados e 10 não aprovados.
• 60 medicamentos B foram testados, sendo 45 aprovados e 15 não aprovados.
Portanto, a alternativa D está correta.

INFORMÁTICA
Questão 30 – Gabarito mantido.
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Conforme documentação do Microsoft Office, disponível em https://support.office.com/ptbr/article/atalhos-do-teclado-para-o-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd,
a
sequência de atalho CTRL + E é utilizada para centralizar texto.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR EMPREGO
ENFERMEIRO
Questão 31 – Gabarito mantido.
As alternativas são recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
constam no caderno Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde,
bibliografia sugerida no edital.
Questão 33 – Gabarito anulado.
Há duas alternativas passíveis de ser consideradas corretas. A Histamina, Bradicinina, acetilcolina,
serotonina e substância P são prostaglandinas que também causam vasodilatação.
Questão 34 – Gabarito mantido.
As etapas do processo de enfermagem estão descritas no livro: Diagnósticos de Enfermagem da
NANDA Internacional: Definições e Classificação 2015-2017, bibliografia sugerida no edital.
Questão 40 – Gabarito anulado.
A terceira complicação aguda apresenta um erro de grafia, devendo ser descrita como Síndrome
não-cetótica hiperglicêmica (HHNS).

ENFERMEIRO SAÚDE COLETIVA
Questão 34 – Gabarito anulado.
Conforme o Manual de procedimentos para vacinação do Ministério da Saúde (2014), bibliografia
sugerida neste edital, as afirmativas I, II e III estão corretas, não havendo alternativa passível de ser
considerada correta.

MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO
Questão 35 – Gabarito anulado.
Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta.

MÉDICO NEONATOLOGIA
Questão 32 – Gabarito anulado.
Conforme Sociedade Brasileira de Pediatria, ao realizar teste de oximetria (coraçãozinho) e o
mesmo estando alterado, repete-se o teste em 1 (uma) hora. O mesmo permanecendo alterado aí
sim está indicado exame de imagem (ecocardiograma).
Questão 36 – Gabarito mantido.
A alternativa D está correta, pois se a mãe possui diagnóstico de sífilis durante a gestação e que
não realizou tratamento ou realizou tratamento inadequado, o RN já tem o diagnóstico de sífilis
congênita, independente do resultado ou titulação de seu VDRL ou demais exames clínicos e/ou
laboratoriais, e mesmo estando assintomático e com todos os exames normais, deverá receber alta
após receber tratamento com pelo menos 1 dose de penicilina cristalina e após estar garantido
acompanhamento pediátrico.
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Questão 37 – Gabarito anulado.
Há duas alternativas passíveis de ser consideradas corretas. Alternativa A também encontra-se
correta, pois os fatores genéticos (raça, sexo, história familiar) e antenatais (malformações
torácicas, mãe que fez uso de corticoide) têm papel fundamental na fisiopatologia da SDRRN.

MÉDICO NEUROLOGIA
Questão 39 – Gabarito anulado.
As afirmativas I e III estão corretas.
A afirmativa II está incorreta pois esses tumores são mais comuns em mulheres.
Sobre a afirmativa IV, alguns meningeomas apresentam receptores de estrógeno em suas margens,
no entanto, não todos. Logo, a questão poderia ter sua interpretação comprometida.

MÉDICO PEDIATRA CLÍNICA/ATUAÇÃO UPA E PA
Questão 31 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com a tabela “Classes Farmacológicas classificadas de acordo com a
segurança para uso durante a amamentação”, que consta no Tratado de Pediatria da Sociedade
Brasileira de Pediatria, bibliografia presente no edital do concurso. A única alternativa que apresenta
somente medicações seguras para o uso materno durante o período de amamentação é a letra D.
Questão 33 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com a bibliografia sugerida no edital deste concurso. O lactente de 4
meses possui quadro clínico compatível com síndrome exantemática que pode ter causas
etiológicas diversas. A história clínica, idade, exame físico e laboratorial nos auxiliam na
diferenciação dessas causas. No caso da questão, os exames laboratoriais evidenciam leucocitose,
trombocitose e eosinofilia discreta. Existe na história, relato de infecção viral respiratória há cerca de
15 dias. Não se trata de um caso de púrpura de Henoch-Scholein, pois há acometimento maior em
face e membros inferiores, com lesões caracteristicamente arredondadas e sem comprometimento
de outros órgãos (trato gastrointestinal, articulações, rins). O edema hemorrágico agudo infantil é
uma vasculite leucocitoclástica cutânea benigna que acomete crianças até os 2 anos de idade e se
apresenta com febre, edema doloroso da fase, genitália e de mãos e pés e lesões arrendondadas e
purpúricas em face e extremidades, geralmente poupando o tronco. O estado geral do paciente
costuma ser bom e os exames laboratoriais mostram plaquetas normais ou elevadas e urina normal.
O tratamento é realizado com sintomáticos.
MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA – ATUAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
Questão 40 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com a bibliografia sugerida para este edital, em especial Duncan (2004) Medicina Ambulatorial, 4ª edição - Capítulo 108: Transtornos de Ansiedade, onde se afirma que
“inibidores seletivos da recaptação da serotonina (fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina,
citalopram, escitalopram): em função do baixo perfil de efeitos adversos, da segurança em altas
dosagens (em pacientes com risco de suicídio) e da considerável eficácia, são atualmente os
fármacos de primeira escolha no tratamento de qualquer um dos transtornos de ansiedade. (...)”.
Município de Novo Hamburgo-RS, 10 de Julho de 2018.

Rafaga Nunes Fontoura
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo
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