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MUNICÍPIO DE SAPIRANGA/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 78/2019 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS
PROVAS OBJETIVAS
A Prefeita do Município de Sapiranga/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que
segue:
1.

DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS
OBJETIVAS.

CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 07 – Gabarito mantido.
A resposta para a primeira pergunta encontra-se na linha 10: “Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 372
estão infestados pelo mosquito”.
A resposta para a segunda pergunta encontra-se na linha 13: “Conforme a chefe da Vigilância Ambiental em
Saúde da SES, Lúcia Mardini”.
Não há resposta para a terceira pergunta, pois o texto menciona apenas o número de casos registrados no Rio
Grande do Sul.
Questão 08 – Gabarito mantido.
I – Conforme o texto o número de cidades infestadas chega a quase 75% (linha 12).
II – Na linha 18, é dito que o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional.
III – Conforme linha 11, a febre chikungunya é uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
Questão 09 – Gabarito mantido.
A) A oração não funciona como substantivo.
B) A oração não funciona como advérbio.
C) Trata-se de uma oração subordinada adjetiva, pois o “que” é um pronome relativo, retomando “os dados”.
D) Não há como ser coordenada sindética, pois o “que” é um pronome relativo.
E) Não há como ser coordenada assindética, pois as assindéticas não possuem síndetos.
Questão 10 – Gabarito mantido.
Houve equívoco na consulta ao gabarito preliminar.
Questão 14 – Gabarito alterado para E.
Houve erro material de digitação por ocasião do gabarito preliminar.
A) campanha (dígrafo “nh”) – dengue (dígrafo “gu”)
B) quinta-feira (dígrafo “qu”) – qualquer (dígrafo “qu” – segunda ocorrência)
C) mosquito (dígrafo “qu”) – esse ( dígrafo “ss”)
D) chega (dígrafo “ch”) – pessoa (dígrafo “ss”)
E) não há dígrafos nas palavras “autoridades” e “período”
Questão 15 – Gabarito mantido.
A) Erro no emprego de “meia”, por se tratar de advérbio é invariável.
B) Alternativa correta, pois a expressão “É necessária” concorda com o artigo.
C) Erro no emprego de “Bastante”, pois a palavra deveria estar no plural.
D) Erro no emprego da palavra “obrigado”, pois o vocábulo deve concordar com “moça”.
E) “Meio” deve concordar com “hora”.
LEGISLAÇÃO
Questão 19 – Gabarito mantido.
O enunciado requer seja assinalada a alternativa incorreta. A alternativa D é incorreta, em razão de a Constituição
Federal prever, em seu art. 37, XVI, alíneas a, b, e c, as exceções à regra da não cumulatividade de cargos
públicos.
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Questão 20 – Gabarito mantido.
Conforme dispõe o art. 30, a Constituição Federal não inclui nas competências dos Municípios, legislar sobre
direito do trabalho.
Questão 22 – Gabarito mantido.
O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 113, I, II e III da Lei Orgânica, que dispõe sobre a
competência tributária municipal de instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, taxas e
contribuições de melhoria.
Questão 24 – Gabarito mantido.
O gabarito está de acordo com o disposto no art. 38, II, alínea c, da Lei Orgânica do Município de Sapiranga.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 26 – Gabarito mantido.
O conteúdo referente à tabela-verdade está de acordo com o edital do presente certame. Além disso, apenas a
alternativa C é verdadeira independente do valor lógico da proposição “q”. A alternativa D apresenta uma
proposição que depende, pois, se “q” for falsa, a proposição composta será falsa.
Questão 27 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com o conteúdo programático do edital do presente certame. Para resolvê-la, observe
que, da segunda afirmação, conclui-se que Carmen não mora em Sapiranga e Ana mora em Sapiranga. Como a
primeira deve ser falsa e Ana mora em Sapiranga, segue que Bianca também mora em Sapiranga. Assim, a
alternativa correta é C.
Questão 29 – Gabarito mantido.
Os conteúdos de análise combinatória e probabilidade estão descritos no programa do edital do presente certame.
Além disso, a probabilidade solicitada é calculada por:
P = (4!/3!)/(5!3!) = 4!/5! = 1/5 = 20%.
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 06 – Gabarito mantido.
No enunciado da questão, o verbo para análise está indicado na sua forma infinitiva. Dessa forma, na linha 11, o
verbo “ser”, no presente do indicativo, corresponde a “é”.
A) Verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo.
B) Verbo conjugado no futuro do presente do indicativo.
C) Verbo conjugado no pretérito mais que perfeito do indicativo.
D) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo.
E) Verbo conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo.
Questão 11 – Gabarito mantido.
Na afirmativa I, não há dígrafo na palavra “adequada”, pois a vogal de “qu” é pronunciada. Há, portanto, dígrafo
somente em “aparelho” (lh).
Na afirmativa II, há presença de ditongo na palavra “maioria” (mai-o-ri-a).
Na afirmativa III, “cérebro” é acentuada pela regra das proparoxítonas, já “saúde” segue a regra das paroxítonas
cuja segunda vogal é hiato.
Questão 12 – Gabarito mantido.
A contração ocorre quando a preposição sofre alteração. Encontramos tal situação na alternativa B (da = de + a).
Tal conteúdo está previsto no edital do presente certame, conforme o item: “Classes de palavras e seu emprego”.
Questão 14 – Gabarito mantido.
A afirmativa I é incorreta, pois – conforme a linha 14 – os pesquisadores verificaram apenas 21 trabalhos.
A afirmativa II é verdadeira, pois – conforme a linha 03 – uma “microbiota saudável contribui, entre outras coisas,
para a imunidade e o metabolismo.”.
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A afirmativa III é incorreta, pois – conforme a linha 01 – “A cada dia, novas pesquisas reiteram os papéis da
microbiota intestinal”. Tal afirmação denota que novas pesquisas são realizadas a cada dia, ou seja, novos
estudos são realizados.

LEGISLAÇÃO
Questão 19 – Gabarito mantido.
Conforme itens 6.2.19 a 6.2.21 do edital de abertura do presente certame, é de responsabilidade do candidato o
correto preenchimento da sua grade de respostas, conforme transcrito abaixo:
6.2.19 O preenchimento da grade de respostas com eventuais rasuras ou falhas de preenchimento, que acarretem
impossibilidade de leitura óptica, é de responsabilidade do candidato.
6.2.20 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.
6.2.21 Não serão substituídas, sob hipótese alguma, grade de resposta por erro, desatenção ou falhas de
preenchimento das respostas pelo candidato.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 28 – Gabarito mantido.
Segundo a lógica, o preenchimento da tabela-verdade fica:
𝒑
V
V
F
F

𝒒
V
F
V
F

~𝒑
F
F
V
V

~𝒑 → 𝒒
V
V
V
F

~𝒑 → 𝒒 ∨ ~𝒑
V
V
V
V

Portanto, a alternativa correta é E.
Questão 29 – Gabarito mantido.
O número de anagramas é dado por 9!/3! (9 letras com 3 repetições da letra A). Como 3! = 3.2.1 = 6, temos que o
número de anagramas pode ser escrito como 9!/6. Assim, a alternativa correta é A.
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01 – Gabarito mantido.
As passagens “a ir”, “a seminários”, “a partir” e “a ficar” não levam acento indicativo de crase, visto que crase é a
junção de preposição mais artigo feminino a. Verbos e substantivos masculinos não são precedidos de artigo
feminino.
Questão 02 – Gabarito mantido.
A questão solicita que o candidato indique a alternativa que apresente uma afirmação que pode ser depreendida a
partir da leitura do texto. Portanto, quaisquer ideias que sejam apenas inferências do leitor não correspondem à
resposta correta. A única afirmação que pode ser extraída do texto é que, segundo Marino Pérez, estamos nos
tornando mais conscientes e sensíveis sobre nossos próprios desconfortos, mas muitas vezes essas são
condições humanas completamente normais, que não são necessariamente patológicas. O texto não aponta que,
em casos de problemas psicológicos, é preciso reconhecer a falta de eficácia dos tratamentos psicanalíticos e
partir para terapias alternativas, como constelações familiares, reiki e florais de Bach. Além disso, Josep Darnés
não escreveu um livro com o objetivo de alertar as pessoas que sofrem com distúrbios como depressão e
ansiedade sobre os perigos de realizar terapias com profissionais sem a devida qualificação. Ademais, o texto não
fala que acupuntura, Florais de Bach, Massoterapia e Bioenergética são técnicas cujo resultado é ineficiente, tendo
em vista a falta de pesquisas consistentes sobre sua eficácia. Por fim, está errada a informação de que o número
de suicídios no mundo, de acordo com dados divulgados em 2017, foi de 3% da população.
Questão 03 – Gabarito mantido.
O primeiro que é uma anáfora do substantivo “indicadores”, enquanto a partícula em que, empregada nas linhas
38 e 45, é anafórica às expressões “ao mesmo tempo” e “sociedade”.
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Questão 04 – Gabarito anulado.
O texto está subdividido em quatro parágrafos, embora o segundo e o terceiro parágrafos devessem formar uma
unidade estrutural.
Questão 06 – Gabarito mantido.
O enunciado é claro ao solicitar ideias que podem ser depreendidas a partir da leitura do texto, ou seja, cuja
interpretação restringe-se aos limites do texto, e não se expande a possíveis inferências feitas pelo leitor. Logo, as
únicas ideias que podem ser extraídas do texto são a primeira e a última, consideradas verdadeiras. Seguindo
essa mesma lógica, as demais afirmações são falsas.
Questão 08 – Gabarito mantido.
“Aos 25 anos” não é uma oração; na frase “Tudo aquilo iria servir para alguma coisa?", a referida alteração da
pontuação tornaria o questionamento uma afirmação, o que alteraria o sentido do texto;
o nome Marino Pérez não é empregado como vocativo na linha 39.
Questão 13 – Gabarito mantido.
O primeiro sentido é de “por que motivo”; o segundo sentido é de “pois”. Isso justifica as corretas grafias nos
referidos contextos.

LEGISLAÇÃO
Questão 18 – Gabarito anulado.
Conforme a redação do art. 28, I, da Lei Orgânica Municipal, a assertiva I também está correta, justificando a
anulação da questão.
Questão 25 – Gabarito mantido.
A assertiva III está em conformidade com o disposto no art. 60 do Regime Jurídico dos Servidores de Sapiranga
(Lei Municipal nº 2.367/1997).

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 26 – Gabarito mantido.
Pela condicional falsa, conclui-se que Artur é médico e Carlos não é geólogo. Pela disjunção verdadeira, concluise que Bruna é médica, pois Artur não pode ser geólogo, dado que é médico. Assim, as únicas conclusões lógicas
são:
 Artur é médico.
 Bruna é médica.
 Carlos não é geólogo.
Assim, a única alternativa correta é E. Observe que em nenhum momento há afirmação de que as profissões de
Artur, Bruna e Carlos são DISTINTAS!
Questão 27 – Gabarito mantido.
A questão trata sobre média, moda e mediana, conteúdos presentes no edital do presente certame. Para
resolução, basta observar que, como a mediana e a moda são iguais a 6, temos que os dados são {6, 6, x}. Para
que a média seja 7, é preciso que x = 9. Assim, o maior número entre os três dados é 9.
Questão 29 – Gabarito mantido.
De acordo com a teoria dos conjuntos, temos que o número de aventureiros que já saltaram de ambas
modalidades é dado por (18+16)-(30-8) = 12. Portanto, a alternativa correta é a letra B.
Questão 30 – Gabarito mantido.
Para a resolução da regra de três, temos que:
45/x = 4/3 * 27/60  x = 75 minutos = 1 hora e 15 minutos.
Logo, a alternativa correta é letra A.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – POR CARGO PÚBLICO

AGENTE ADMINISTRATIVO
Questão 40 – Gabarito mantido.
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Orçamento Público”, sendo que
a mesma foi elaborada com base na bibliografia sugerida “GIACOMONI, J. Orçamento público. 16. ed. São Paulo:
Atlas, 2012”; e, resta dizer que o cargo “Agente Administrativo” exige escolaridade mínima (não máxima) de nível
médio e que a descrição analítica do cargo justifica a elaboração da questão com o uso do conteúdo “Orçamento
Público”. Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “E”.
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H
Questão 31 – Gabarito mantido.
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Redação oficial”, sendo que a
mesma foi elaborada com base na bibliografia sugerida “Manual de Redação da Presidência da República.
Disponível
em:
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidenciadarepublica/manual-de-redacao.pdf”. O enunciado da questão apresenta de forma clara e objetiva o conteúdo que
será abordado e, na sequência, delimita o que pede: “A digitação sem erros, o uso de papéis uniformes para o
texto definitivo, nas exceções em que se fizer necessária a impressão, e a correta diagramação do texto
são indispensáveis para a:”. Conforme item 3.6 da bibliografia sugerida, a digitação sem erros, o uso de papéis
uniformes para o texto definitivo, nas exceções em que se fizer necessária a impressão, e a correta diagramação
do texto são indispensáveis para a formalidade e padronização na redação oficial. Em sendo assim, a única
alternativa correta na questão é a de letra “E”.
Questão 32 – Gabarito mantido.
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Documentos e modelos”, sendo
que a mesma foi elaborada com base na bibliografia sugerida “KASPARY, A. J. Redação Oficial: normas e
modelos. Porto Alegre: Edita, 2004”. Com base no disposto no recurso, resta dizer que o conceito apresentado não
se aparenta, nem se confunde com o conceito dado pela bibliografia sugerida na p. 158 para o tipo de documento
administrativo ordem de serviço. Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “C”.
Questão 33 – Gabarito mantido.
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Treinamento e
desenvolvimento de pessoal”, sendo que a mesma foi elaborada com base na bibliografia sugerida
“CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. São Paulo: Manole,
2014”. A questão foi elaborada a partir do item “Parte V Desenvolvendo pessoas” da referida bibliografia. A
questão merece ter o seu gabarito mantido, razão pela qual não há qualquer vício ou irregularidade quanto a sua
forma e mérito. Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “C”.
Questão 34 – Gabarito mantido.
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Pregão”, sendo que a mesma
foi elaborada com base na bibliografia sugerida “Decreto nº 5.450/05 e alterações. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004- 2006/2005/Decreto/D5450.htm”. Com base no disposto no recurso,
resta dizer que o(a) candidato(a) está correto ao afirmar que a alternativa de letra “B” está incorreta. A questão
solicita que seja assinalada a alternativa INCORRETA. Em sendo assim, a única alternativa incorreta na questão é
a de letra “B” e, portanto, o gabarito deve ser mantido.
Questão 37 – Gabarito mantido.
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Eficiência, eficácia e
efetividade”, sendo que a mesma foi elaborada com base na bibliografia sugerida “MAXIMIANO, A. C. A.
Fundamentos da administração: introdução à teoria geral e aos processos da administração. 3. ed. Rio de Janeiro,
RJ: LTC, 2015”. O enunciado da questão é claro naquilo que pede: “Considere as afirmações abaixo e assinale (V)
para Verdadeiro e (F) para Falso”. Em se tratando da analise da primeira e da última assertiva, temos que a
primeira assertiva afirma que o princípio da eficiência é o da relação entre esforço e resultado – relação: eficiente é
atingir resultado com mínimo esforço –, ao passo que a última assertiva afirma que eficiência significa realizar
tarefas de maneira inteligente, com o mínimo de esforço e com o melhor aproveitamento possível de recursos.
Diante do exposto, as assertivas analisadas definem um mesmo conceito com palavras diferentes, são
complementares e não contraditórias. Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “D”.
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Questão 38 – Gabarito mantido.
O conteúdo da presente questão está contemplado no edital do certame no tópico “Organização e estrutura
organizacional”, sendo que a mesma foi elaborada com base na bibliografia sugerida “MAXIMIANO, A. C. A.
Introdução à Administração. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011”. O enunciado da questão apresenta de forma clara e
objetiva o conteúdo que será abordado e, na sequência, delimita o que pede: “O critério de departamentalização
que tanto pode ser usado pelas organizações de grande como de pequeno porte e que consiste em atribuir
a cada uma das unidades de trabalho a responsabilidade por uma função organizacional – operações,
marketing, finanças, recursos humanos e assim por diante, recebe o nome de departamentalização:”.
Conforme item “10 Estrutura organizacional” da referida bibliografia, o critério de departamentalização que
tanto pode ser usado pelas organizações de grande como de pequeno porte e que consiste em atribuir a cada uma
das unidades de trabalho a responsabilidade por uma função organizacional – operações, marketing, finanças,
recursos humanos e assim por diante, recebe o nome de departamentalização funcional. Em sendo assim, a
única alternativa correta na questão é a de letra “A”.
AXILIAR DE SALA
Questão 34 – Gabarito mantido.
Houve equívoco na consulta ao gabarito preliminar, pois no mesmo já apresenta a alternativa B como incorreta,
conforme solicita o enunciado da questão.
AUXILIAR DENTÁRIO – ESF
Questão 33 – Gabarito mantido.
A lei federal nº 6.050 de 24/05/1974 dispõe em seu artigo primeiro: “Os projetos destinados à construção ou a
ampliação de sistemas públicos de abastecimento de água, onde haja estação de tratamento, devem incluir
previsões e planos relativos à fluoretação da água, de acordo com os requisitos e para os fins estabelecidos no
regulamento desta Lei.” Portanto, a alternativa “B” está correta.
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Questão 31 – Gabarito mantido.
De acordo com o conjunto das Normas Brasileiras, em especial a que trata sobre escoamento de águas pluviais,
“as superfícies horizontais de laje devem ter declividade mínima de 0,5%, de modo que garanta o escoamento das
águas pluviais”. Ainda que possam ocorrer situações especiais onde essa declividade possa, de forma justificada,
ser diferente na preconizada, essa possibilidade não altera a disposição normativa. A questão não cita “situações
especiais de projeto”.
Questão 34 – Gabarito mantido.
De acordo com o Código de Obras do Município de Sapiranga:
IV - ALINHAMENTO:
Linha legal, traçada pelas autoridades municipais, que serve de limite entre o lote e o logradouro público. Portanto,
assertiva INCORRETA.
VI - ÁREA ABERTA:
Área cujo perímetro é aberto em um de seus lados de no mínimo 1,50m, para logradouro público. Portanto,
assertiva INCORRETA.
X - ÁREA LIVRE:
Superfície do lote não ocupada pela edificação considerada em sua projeção horizontal. Portanto,
assertiva CORRETA.
XXI - EMBARGO:
Ato Administrativo que determina a paralisação de uma obra. Portanto, assertiva INCORRETA.
XXXVI - MEMORIAL:
Descrição completa dos serviços a executar, que normalmente acompanha o projeto. Portanto, assertiva
INCORRETA.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Questão 32 – Gabarito anulado.
Não há alternativa passível de ser considerada correta.
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Questão 34 – Gabarito mantido.
A Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital é específica para
registros visando informações fiscais à RFB. A NBC TG – Estrutura Conceitual, do Conselho Federal de
Contabilidade diz: “Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta Estrutura Conceitual
objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos
usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados
grupos de usuários” (Grifo nosso). As contas apresentadas na questão estão compatíveis com as usuais hoje
utilizadas.
Questão 35 – Gabarito mantido.
Os valores componentes do resultado da questão são apresentados abaixo:
ATIVO CIRCULANTE
Estoques

1.000

Caixa ou Equivalente de Caixa

230

Créditos de Curto Prazo

550

VPD Pagas Antecipadamente - curto prazo

480

SOMA ATIVO CIRCULANTE

2.260

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores - curto prazo

1.620

Obrigações Fiscais - Curto prazo

350

Provisões - Curto Prazo

50

Salários a Pagar

60

SOMA DO PASSIVO CIRCULANTE

2.080

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Fiscais - longo prazo
Provisões - longo Prazo
SOMA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.080
710
2.790

Questão 38 – Gabarito mantido.
A questão definiu receitas interorçamentárias nos exatos termos constantes do MCASP. Logo, a questão
merece ter o seu gabarito mantido, razão pela qual não há qualquer vício ou irregularidade quanto a sua forma e
mérito.

BIÓLOGO
Questão 35 – Gabarito anulado.
A questão apresenta duas alternativas passíveis de ser consideradas corretas (C e D).
CONTADOR
Questão 32 – Gabarito mantido.
O registro da operação gerou em 2018 um débito de Ativo Circulante e um Crédito de Passivo Circulante, sem
interferência no Patrimônio Líquido, objeto da questão. Portanto, a questão merece ter seu gabarito mantido.
Questão 39 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com a bibliografia sugerida (Matarazzo), que define “Participação de Capital de
Terceiros” como
Capitais de Terceiros x 100
Patrimônio Líquido
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Com o conhecimento desta fórmula de apuração de índices constante do programa, é totalmente possível
responder à questão.
DENTISTA – ESF
Questão 35 – Gabarito anulado.
O enunciado da questão solicita que se assinale a alternativa incorreta, porém a letra “D” é a única alternativa
correta. Há equívoco no enunciado da questão, que deveria solicitar que se assinalasse a alternativa correta.
Questão 40 – Gabarito anulado.
O enunciado da questão solicita que se assinale a alternativa incorreta, porém a letra “D” é a única alternativa
correta. Há equívoco no enunciado da questão, que deveria solicitar que se assinalasse a alternativa correta.

ENFERMEIRO
Questão 31 – Gabarito mantido.
A alternativa A está correta, pois os cinco componentes da competência cultural que devem ser adaptados às
práticas de saúde são Consciência cultural, Conhecimento cultural, Habilidade cultural, Encontro cultural,
Motivação cultural.
A alternativa B está incorreta, pois Habilidade prática não é um dos cinco componentes da competência cultural
que devem ser adaptados às práticas de saúde.
A alternativa C está incorreta, pois Consciência moral não é um dos cinco componentes da competência cultural
que devem ser adaptados às práticas de saúde.
A alternativa D está incorreta, pois Encontro religioso não é um dos cinco componentes da competência cultural
que devem ser adaptados às práticas de saúde.
A alternativa E está incorreta, pois Motivação pessoal não é um dos cinco componentes da competência cultural
que devem ser adaptados às práticas de saúde.
A alternativa A está correta e em conformidade com a bibliografia sugerida (WILSON, D.; HOCKENBERRY, M.J.;
Wong - Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014).

ENGENHEIRO QUÍMICO
Questão 36 – Gabarito mantido.
A questão aborda o texto da Lei Estadual nº 11.520/2000 (institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado
do Rio Grande do Sul e dá outras providências). O tema faz parte do conteúdo programático e a referida lei
encontra-se relacionada na bibliografia sugerida no edital do presente certame.
Questão 40 – Gabarito mantido.
A questão aborda o texto da Lei Estadual nº 11.520/2000 (institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado
do Rio Grande do Sul e dá outras providências). O tema faz parte do conteúdo programático e a referida lei
encontra-se relacionada na bibliografia sugerida no edital do presente certame.
FARMACÊUTICO
Questão 32 – Gabarito mantido.
A questão está de acordo com o conteúdo programático elencado no edital do presente certame: Legislação e a
bibliografia é sugerida, porém contempla as Portarias do Ministério da Saúde bem como as Resoluções ANVISA.
Questão 33 – Gabarito mantido.
Os antibióticos INIBEM o metabolismo da varfarina, o que consequentemente potencializa a ação dela,
aumentando o risco de hemorragia. Caso os antibióticos aumentassem o metabolismo da varfarina, esta sofreria
maior metabolização e consequentemente teria menor tempo de ação no organismo.
Questão 36 – Gabarito mantido.
A primeira assertiva refere-se a pílulas contraceptivas de EMERGÊNCIA, e neste caso os efeitos adversos
principais são: náuseas e vômitos, conforme a bibliografia sugerida: BRUNTON LL, CHABNER BA, KNOLLMANN
BC. As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman. 12ª Edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
2012. Ademais, a única alternativa passível de ser considerada correta é a letra C.
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Questão 39 – Gabarito mantido.
O enunciado da questão solicita a alternativa correta sobre ANTIMICROBIANOS. A afirmativa D descreve a
importância dos poliformismos genéticos em relação aos fármacos e cita claramente como exemplo os antibióticos,
uma vez que estes poliformismos determinam respostas interindividuais e assim interfere diretamente na eficácia
deste grupo de fármacos (antibióticos). Ainda, a afirmativa não caracteriza que somente este grupo de fármacos
são acometidos por este fator.
A alternativa “A” está incorreta, pois a eficácia dos antibióticos é interferida por fatores locais como pus.
A alternativa “B” está incorreta, pois a ampicilina não é indicada como monoterapia da meningite bacteriana aguda
em crianças.
A alternativa “C” está incorreta, pois a resistência bacteriana aos aminoglicosídeos e betalactâmicos geralmente é
atribuída à síntese de enzimas que modificam ou destroem os antibióticos, respectivamente.
A alternativa “D” está correta, pois os polimorfismos genéticos que afetam os metabolismos dos fármacos, como
antibióticos, são reconhecidos como fatores importantes a determinar as diferenças interindividuais.
A alternativa “E” está incorreta, pois a profilaxia antibiótica, como em casos de endocardite bacteriana, é eficaz em
prevenir infecções secundárias em pacientes com lesões valvares submetidos a procedimentos dentários.
Questão 40 – Gabarito mantido.
O conceito descrito na alternativa B refere-se à atenção farmacêutica, que, conforme a literatura, difere do conceito
de assistência farmacêutica. Ademais, a descrição do método dáder está em conformidade com a bibliografia
sugerida: DOS SANTOS L, TORRIANI MS, BARROS E. Medicamentos na prática clínica. Porto Alegre: Artmed,
2013, página 170.
A alternativa “A” está incorreta , pois a fase de intervenção é o momento no qual o paciente volta para a consulta
com o farmacêutico, e este, então, elabora e dá inić io ao plano de atuação.
A alternativa “B” está incorreta , pois na prática , a atenção farmacêutica propõe que o farmacêutico aporte sua
contribuição no alcance dos objetivos da farmacoterapia na identificação
, na prevenção e na resolução de
problemas relacionados a medicamentos e das causas passíveis de prevenção
, como uma intervenção na
resolução destes.
A alternativa “C” está correta , pois O Método Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico (SFT) foi desenvolvido
pelo Grupo de Investigação em Atenção F armacêutica da Universidade de Granada (Espanha), em 1999, sendo
um procedimento operativo simples que permite realizar SFT a qual
- quer paciente , em qualquer âmbito
assistencial, de forma sistematizada, continuada e documentada, permitindo registrar, monitorar e avaliar os
efeitos da farmacoterapia de forma simples e clara.
A alternativa “D” está incorreta , pois as causas dos PRMs geralmente são múltiplas e estão relacionadas aos
medicamentos, ao paciente ou ao sistema de saúde (profissionais, protocolos, rotinas nos atendimentos, etc.). U
A alternativa “E” está incorreta , pois o método atualmente conhecido como Pharmacotherapy Workup (PW), é
dividido em três etapas principais.
FISIOTERAPEUTA
Questão 37 – Gabarito mantido.
No acidente vascular encefálico (AVE), alterações e disfunções dependem do tipo de lesão, no entanto, no
enunciado da questão está claro que se trata dos problemas mais comuns que ocorrem na hemiplegia. Além disso,
todas as alternativas estão de acordo com a fase de apoio, uma vez que a marcha equina durante a fase de apoio
é observada devido à incapacidade do calcanhar tocar totalmente o chão, bem como o pé varo onde o indivíduo
sustenta o peso sobre a superfície lateral do pé. A questão também está clara quanto a tratar sobre as alterações
da marcha, referindo-se ao andar hemiplégico, ao membro afetado.

FONOAUDIÓLOGO
Questão 33 – Gabarito mantido.
A questão aborda os seguintes conteúdos programáticos expressos no edital: “Linguagem: Teorias de Aquisição
da linguagem e aprendizagem, desenvolvimento linguístico, bases biológicas para aquisição da linguagem,
distúrbios de linguagem e seus aspectos clínicos, avaliação, diagnóstico diferencial, prevenção, intervenção e
abordagens terapêuticas nos distúrbios da linguagem e aprendizagem”. Ainda, conforme o item 7.1.7 do edital: “A
bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um
limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a Banca Examinadora utilizar também outra referência
bibliográfica na elaboração das questões objetivas”.
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Questão 34 – Gabarito mantido.
A questão aborda os seguintes conteúdos programáticos expressos no edital: “Linguagem: Teorias de Aquisição
da linguagem e aprendizagem, desenvolvimento linguístico, bases biológicas para aquisição da linguagem,
distúrbios de linguagem e seus aspectos clínicos, avaliação, diagnóstico diferencial, prevenção, intervenção e
abordagens terapêuticas nos distúrbios da linguagem e aprendizagem”. Ainda, conforme o item 7.1.7 do edital: “A
bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um
limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a Banca Examinadora utilizar também outra referência
bibliográfica na elaboração das questões objetivas”.
Questão 35 – Gabarito anulado.
O termo “onset complexo” está grafado erroneamente como “onset completo”, tornando a alternativa incorreta e,
portanto, apresentando duas alternativas incorretas passíveis de serem assinaladas na referida questão.
Questão 36 – Gabarito mantido.
A questão 36 traz os seguintes conteúdos programáticos expressos no edital: “Linguagem: Teorias de Aquisição
da linguagem e aprendizagem, desenvolvimento linguístico, bases biológicas para aquisição da linguagem,
distúrbios de linguagem e seus aspectos clínicos, avaliação, diagnóstico diferencial, prevenção, intervenção e
abordagens terapêuticas nos distúrbios da linguagem e aprendizagem”. Conforme o item 7.1.7 do edital: “A
bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde encontrar o conteúdo programático, não sendo um
limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio de a Banca Examinadora utilizar também outra referência
bibliográfica na elaboração das questões objetivas”.
Ainda, a questão e o gabarito estão corretos, uma vez que a aquisição lexical tem início no período pré-linguístico,
no qual a criança começa a estabelecer uma correspondência entre significante e significado, ou seja, entre a
forma fonológica de uma palavra e seu conteúdo (Guarnieri e Lopes-Herrera, 2016).
Questão 38 – Gabarito mantido.
A resposta “Orbicular da boca” encontrada na alternativa D é a única considerada correta. Ou seja, dentre os
citados, somente o músculo orbicular da boca não é considerado um dos principais músculos mastigatórios. Todas
as nomenclaturas da questão e as demais alternativas se mostram adequadas e de acordo com o exposto na
literatura de motricidade orofacial e sistema estomatognático.

GEÓLOGO
Questão 32 – Gabarito mantido.
A alternativa “A” está incorreta, pois a mobilidade do Al é baixa.
A alternativa “B” está incorreta, pois a ordem de saturação dos minerais está errada.
A alternativa “C” está incorreta, pois o cálcio é um elemento móvel nos processos de baixa temperatura.
A alternativa “D” está incorreta, pois a concentração de ferro na água do mar é baixa.
A alternativa “E” está correta, pois aponta um dos processos que podem ocorrer no ciclo exógeno com os sulfetos,
sem excluir outras possibilidades deste ciclo e nem afirmar que este é o único processo do ciclo exógeno que afeta
este grupo de minerais.
O tema é abordado com clareza na referência ALBAREDE, Francis. Geoquímica: uma introdução. São Paulo:
Oficina de Textos. 2011 (página 346), relacionada na bibliografia sugerida no edital do presente certame.
Questão 38 – Gabarito alterado para B.
A proposição “I” se encontra incompleta, permitindo uma interpretação errônea, pois não ficou clara na redação
que se trata de um horizonte mineral (conforme a bibliografia indicada no edital do concurso, a definição de
horizonte A é: “Os horizontes minerais mais superficiais, designados com a letra A, geralmente contêm matéria
orgânica suficiente, parcialmente decomposta (humificada), para imprimir uma cor mais escura do que a dos
horizontes inferiores. Estes horizontes A muitas vezes têm uma textura mais grosseira, por terem perdido alguns
dos seus materiais mais finos para os horizontes mais profundos por processos de translocação e/ou erosão”
(BRADY; WEIL, 2012, p. 58).
A proposição “II” está correta, pois a descrição corresponde à característica do solo no horizonte B.
A proposição “III” está correta, pois a descrição corresponde à característica do solo no horizonte C.
A proposição “IV” está incorreta, pois o horizonte O, deriva da palavra orgânico, e se constitui de serapilheira, ou
seja, restos de vegetais que se acumulam no solo.
O tema é abordado com clareza na referência BRADY, Nyle C.; WEIL, Ray R. Elementos da natureza e
propriedades dos solos. 3.ed. Porto Alegre:Bookman. 2012. (páginas 57 a 62), relacionada na bibliografia sugerida
no edital do presente certame.
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Questão 40 – Gabarito mantido.
A alternativa “A” está incorreta, pois basaltos ricos em zeolitas são reativos e causam a reação álcali-agregado,
mas os granitos ricos em muscovita não causam a reação álcali-agregado, já que não contém minerais de sílica
amorfos (que são os que reagem com o cimento na reação álcali-agregado), sendo usados com frequência na
construção civil.
A alternativa “B” está correta, pois o que causa a reação álcali-agregado não é a presença de álcalis, e sim o
caráter amorfo apresentado pela sílica, presente em vidros vulcânicos e nos minerais opala (amorfa) e calcedônia
(criptocristalina) que reagem com o cimento na reação álcali-agregado, resultando em um gel expansivo que
causam fraturas e danos às estruturas.
A alternativa “C” está incorreta, pois os feldspatos e micas são minerais cristalinos, pertencentes aos sistemas
monoclínico e triclínico, e como exposto anteriormente o que causa a reação álcali-agregado é o caráter amorfo da
sílica presente em vidros vulcânicos ou em minerais de sílica pura não cristalinos.
A alternativa “D” está incorreta, pois as cinzas de carvão são ricas em sílica amorfa, mas os arenitos arcoseanos
são ricos em quartzo, mineral cristalino, sendo largamente utilizado na construção civil.
A alternativa “E” está incorreta, pois os xistos micáceos não são usados como agregados na construção civil
devido a sua estrutura foliada, que lhe confere baixa resistência, sem relação a reação álcali-agregado; os
mármores também não são utilizados como agregado, pois são solúveis, mas não desencadeiam a reação álcaliagregado, já que não possuem sílica amorfa.
O tema é abordado com clareza na referência MACIEL FILHO Carlos Leite; NUMMER, Andrea Valli. Introdução à
geologia de engenharia. 4ª ed., UFSM, Santa Maria/RS, 2011, (página 121), relacionada na bibliografia sugerida
no edital do presente certame.
MÉDICO RADIOLOGISTA 20H
Questão 31 – Gabarito mantido.
A alternativa “C” está incorreta, pois além da forma clássica, o fibroadenoma pode se manifestar MAIS
RARAMENTE (e não COMUMENTE) nas formas juvenil, gigante, complexa e extramamária, conforme o artigo de
revisão da Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. 2007; 29 (4):211-9. "Nódulos benignos da mama: uma
revisão dos diagnósticos diferenciais e conduta".

MÉDICO PSIQUIATRA 20H
Questão 36 – Gabarito anulado.
Não há alternativa passível de ser considerada correta.
A alternativa A está incorreta. Trata-se de uma emergência e deve ser manejada quando dura mais de 1 hora.
A alternativa B está incorreta. A suspensão deve ser realizada, mas a escolha de outro medicamento depende da
patologia de base.
A alternativa C está incorreta. A sondagem vesical não é uma conduta indicada para o tratamento.
A alternativa D está incorreta. A conduta é injeção de agonista alfa-adrenérgico e não beta-adrenérgico como foi
citado.
A alternativa E está incorreta, não se deve aguardar sinais de necrose. O tratamento deve ser feito imediatamente.
Questão 37 – Gabarito mantido.
O enunciado da questão delimita o que pede: “Na Anorexia Nervosa:” As afirmativas que seguem estão de
acordo com o comando do enunciado, não havendo prejuízo na resolução da questão.
Questão 40 – Gabarito anulado.
Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta.
MÉDICO VETERINÁRIO
Questão 34 – Gabarito mantido.
Ter um alto impacto social não é um critério descrito no Código de Animais Terrestres da OIE. Todos os demais
critérios descritos nas alternativas da questão estão descritos no código, por mais que possam existir pequenas
diferenças de tradução, ao contrário do alto impacto social, não citado em nenhum momento.
Questão 38 – Gabarito mantido.
A atividade de vacinação é semestral (maio e novembro) em todo o estado do RS.
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PROFESSOR I – EDUCAÇÃO INFANTIL
Questão 36 – Gabarito mantido.
A questão está em conformidade com o conteúdo elencado no Edital do presente certame e mencionado no
enunciado da questão: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, especificamente a partir do texto
da página 13 da bibliografia sugerida, qual seja: BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais
para
a
Educação
Infantil.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769diretrizescurriculares2012&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192.
Segundo o texto, “proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano orientador das ações da
instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela
são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e
da comunidade escolar”. Sendo assim, a assertiva C é a única resposta que atende plenamente ao
questionamento da questão, pois indica ambas as denominações I (Proposta pedagógica) e III (Projeto político
pedagógico) como corretas, tornando todas as demais assertivas incorretas.

Município de Sapiranga/RS, 14 de Setembro de 2019.
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