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MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2020 

 
EDITAL Nº 029/2022 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO 

PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

O Prefeito do Município de Triunfo/RS, juntamente com a Fundação La Salle, TORNAM PÚBLICO, por 
este Aviso, o que segue: 
 
1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR 
DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR 2ª SÉRIE 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Questão 24 – Gabarito mantido. 

A questão está clara no que pede. O tempo total é dado por 7 horas e 30 minutos, descartando o tempo 
da pausa do almoço (onde ele não estava limpando a área rural), temos menos uma hora e, portanto, a 
única resposta correta é a expressa na alternativa D. 
 
Questão 29 – Gabarito mantido. 

A questão está de acordo com o conteúdo programático deliberado no Edital de Abertura, apresentando 
operações entre números. Ademais, a questão cumpre o atendimento aos conhecimentos inerentes às 
atividades do cargo, não havendo assim, nenhuma inconsistência na sua elaboração. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 

O edital prevê o conteúdo programático de operações entre números reais, cumprindo o atendimento 
aos conhecimentos inerentes às atividades do cargo, deste modo, não ocorrem irregularidades quanto 
ao conteúdo. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR 4ª SÉRIE 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 

A primeira afirmação é falsa, pois o texto menciona que Triunfo, antes da colonização, foi habitada pelos 
índios Patos (linhas 02 e 03). A segunda afirmativa é verdadeira, pois, na linha 05, é mencionado o 
Museu Farroupilha, antiga casa onde nasceu Bento Gonçalves. A terceira afirmativa é falsa, pois, 
conforme as linhas 07 e 08, o Polo Petroquímico abriga empresas de primeira e segunda geração. Desse 
modo, mantém-se o gabarito. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 13 – Gabarito mantido. 

A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação a alienação de bens imóveis do 
Município de Triunfo. A afirmativa I está correta, visto que está em consonância com o disposto no art. 9º, 
II, da Lei Orgânica. A afirmativa II está incorreta, uma vez que na doação deve constar obrigatoriamente 
do contrato, os encargos do donatário, o prazo para seu cumprimento e cláusula de retrocesso, sob pena 
de nulidade do ato e não de anulação do ato, contrariando o disposto no art. 9º, I, da Lei Orgânica. A 
afirmativa III está correta, visto que em consonância com o disposto no art. 9º, III, da Lei Orgânica.  
Assim, estando corretas as afirmativas I e III, a alternativa a ser assinalada como correta é a letra “D”.  
Dessa forma, fica mantido o gabarito preliminar. 
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CONHECIMENTOS GERAIS – CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 

A lacuna da linha 03 deve ser preenchida com “Às”, por introduzir uma locução adverbial de tempo. 
A lacuna da linha 05 deve ser preenchida com “à”, pois há a fusão da preposição “a” (exigida pelo verbo 
“emprestar”) com o artigo definido “a” (admitido pelo nome “morte”). 
A lacuna da linha 27 deve ser preenchida com “a”, pois há somente a presença do artigo definido “a” 
diante do nome “mamãe”. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 

A conjunção presente na linha 17 é a conjunção coordenativa “e”. Tal vocábulo, dentro do contexto em 
que se encontra, estabelece ideia de adição.  
 
Questão 07 – Gabarito mantido 

A alternativa A está incorreta, pois o termo em destaque é um artigo definido, pertencente, portanto, à 
classe das palavras variáveis. 
A alternativa B está incorreta, pois o termo II pertence à classe dos pronomes, já o termo III pertence à 
classe das preposições.  
A alternativa C está incorreta, pois o termo II é um pronome pessoal do caso reto.  
A alternativa D está incorreta, pois o termo IV é um artigo definido, acompanhando e definindo a palavra 
“perda”. 
A alternativa E está correta, pois tanto o termo I quanto o termo IV, pertencem à classe dos artigos 
definidos, acompanhando, respectivamente, as palavras “esforço” e “perda”.  
 
Questão 08 – Gabarito mantido 

O verbo “fechava” pertence à primeira conjugação, já o verbo “podia” pertence à segunda conjugação. 
Para sabermos a qual conjugação cada verbo pertence, devemos verificar a sua forma infinitiva. Assim, 
verbos terminados em -ar pertencem à primeira conjugação; terminados em -er pertencem à segunda 
conjugação; terminados em -ir pertencem à terceira conjugação. 
 
Questão 09 – gabarito mantido 

A primeira alternativa do texto é falsa, pois – no primeiro parágrafo – em nenhum momento é mencionado 
a inocência das crianças diante da morte.  
A segunda alternativa é verdadeira, pois o autor utiliza o exemplo de Samanta para embasar aquilo que 
foi refletido nos primeiros parágrafos. 
A terceira afirmativa é verdadeira, pois as aspas marcam a fala de Jacques. 
 
 
LEGISLAÇÃO 

 
Questão 11 – Gabarito mantido. 

A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação as gratuidades aos 
reconhecidamente pobres segundo disposto na Constituição Federal. As afirmativas II e III estão corretas, 
uma vez que estão em consonância com o disposto no art. 5º, LXXVI, a e b, respectivamente, da 
Constituição Federal. A afirmativa I está incorreta, visto que não está elencada no rol do art. 5º, LXXVI, da  
Constituição Federal. Aos demais cidadãos brasileiros, que não reconhecidamente pobres na forma da 
lei, as certidões não são gratuitas. Corretas as afirmativas II e III, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 

A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação ao tempo de mandato da Mesa da 
Câmara Municipal de Triunfo. As alternativas “B”, “C”, “D” e “E” estão incorretas, visto que com prazos 
contrários ao disposto no art. 81, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Triunfo, in verbis: 
“Art. 81. A eleição da Mesa da Câmara Municipal será realizada em conformidade com as disposições 
contidas no seu Regimento Interno. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 6/2000). 
Parágrafo único. O mandato da Mesa da Câmara Municipal será de um (1) ano, vedada a recondução 
para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. (Redação dada pela Emenda à Lei 
Orgânica nº 13/2004).” Disponível em:<http://www.legmunweb.com.br/tfo/legislacao/> 
Ressalta-se, que a legislação vigente, atualizada e oficial é aquela disponibilizada no site do Município de 
Triunfo ou na Câmara Municipal de Triunfo. 
O mandato da Mesa da Câmara Municipal será de um ano, vedada a recondução para o mesmo cargo, 
na eleição imediatamente subsequente. Assim, a resposta correta é a letra “A”, não havendo que se falar 
em período de 2 (dois) anos. Desse modo, fica mantido o gabarito preliminar. 

http://legmunweb.com.br/tfo/legislacao/leis/2000/E0006.htm
http://legmunweb.com.br/tfo/legislacao/leis/2004/E0013.htm
http://legmunweb.com.br/tfo/legislacao/leis/2004/E0013.htm
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Questão 19 – Gabarito mantido 

A questão busca aferir o conhecimento do(a) candidato(a) em relação à exoneração segundo o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Triunfo. As afirmativas I e III são motivos que poderão 
acarretar a exoneração do servidor, enquanto não adquirir a estabilidade, segundo disposto no Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Triunfo, razão pela qual estão corretas. A afirmativa II 
está incorreta, visto que se espera do servidor público à subordinação, razão pela qual não pode ser 
motivo de exoneração. Assim, estando corretas as afirmativas I e III, fica mantido o gabarito preliminar. 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 22 – Gabarito mantido. 

Segundo o conteúdo referente à progressão aritmética, temos que 1984 = 2020 + (n-1)(-3). Resolvendo a 
equação, temos que n = 13. Portanto, o termo 1984 ocupa a 13ª posição desta sequência. Assim, a única 
alternativa correta está expressa em D. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido.  

Para chegar a resolução da questão, basta calcular o número de estudantes da turma pela equação 
x*0,75*0,80=24, de onde se conclui que x = 40 e, portanto, apenas a alternativa E está correta.  
 
Questão 24 – Gabarito mantido. 

O enunciado deixa claro de que se trata da representação em diagrama de 70 elementos, sendo inviável 
outra interpretação para o problema, visto que se trata do diagrama de Venn, onde estão representados 
os 70 elementos distribuídos. Assim sendo, o número de elementos da operação resultante da interseção 
do enunciado é dado por 5 + 3 + 7 = 15 elementos. Portanto, a única resposta correta é a expressa em C.  
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 

Sabe-se que F + I = 52 e que 7F = 6I. Resolvendo as equações, obtém-se que F = 24 e I = 28. Portanto, a 
diferença entre a idade de Igor e Fernando é igual a 4 anos. Logo, apenas a alternativa B está correta. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido.  

Pelo enunciado e segundo a lógica, são verdadeiras: 

 Ou Amélia é professora de matemática, ou Cátia é professora de geografia. 

 Amélia é professora de português e Benício não é professor de geografia. 
Assim, segue que Amélia é professora de português, Cátia é professora de geografia e Benício é 
professor de matemática. Portanto, apenas a alternativa A está correta. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 

Segundo a lógica, a negação de uma condicional é dada pela manutenção da premissa, troca do 
conectivo por uma conjunção e negação da conclusão. Assim, segue que a negação é dada por 
“Amanda não é educadora social e Mariana é técnica em informática”. Logo, apenas a alternativa D está 
correta. 
 
Questão 30 – Gabarito mantido. 

A questão solicita que as letras T, R e I apareçam juntas, nesta ordem, no anagrama da palavra 
TRIUNFO. Assim, segundo a análise combinatória, temos 5! = 120 possibilidades. Portanto, apenas a 
alternativa C está correta. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO  
 
 
ATENDENTE DE SAÚDE 

 
Questão 40 – Gabarito mantido. 

Segue análise individual de cada alternativa: 
A alternativa de letra A está incorreta, pois, conforme parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 13.958/2019, 
fortalecer a atenção primária à saúde, com ênfase na saúde da família e na humanização da atenção é 
um objetivo do Programa Médicos pelo Brasil e não um princípio. 
A alternativa de letra B está incorreta, conforme parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 13.958/2019, valorizar 
os médicos da atenção primária à saúde, principalmente no âmbito da saúde da família é um objetivo do 
Programa Médicos pelo Brasil e não uma diretriz. 
A alternativa apresentada na letra C, conforme Art. 5º da Lei nº 13.958/2019, é a alternativa correta. 
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A alternativa de letra D está incorreta, pois, conforme Art. 25º da Lei nº 13.958/2019, a contratação de 
médico de família e comunidade e de tutor médico será realizada por meio de processo seletivo público e 
não por meio de termo de adesão. 
Por fim, a alternativa de letra E está incorreta, conforme inciso VI do Art. 3º da Lei nº 13.958/2019, é um 
objetivo do Programa Médicos pelo Brasil estimular a presença de médicos no Sistema Único de Saúde. 
 
 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 
Questão 35 – Gabarito mantido.  

A questão foi elaborada a partir do conteúdo programático e bibliografia sugerida indicados no edital, não 
havendo irregularidades no conteúdo. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 

Segundo bibliografia sugerida no presente edital (BIRD, D. L.; ROBINSON, D. S. Fundamentos em 
Odontologia para TSB e ASB. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012), uma bandeja para procedimentos é 
preparada da esquerda para a direita. A presente questão versa sobre o instrumental odontológico, 
conteúdo listado nos conteúdos programáticos do presente edital. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido.  
Segundo a lei 11889 de 2008, no artigo nono, item V: “Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal...manipular 
materiais de uso odontológico.” No presente edital, nos conteúdos programáticos consta “Materiais 
Dentários”. O Auxiliar em Saúde Bucal manipula o material, portanto justifica-se a presença da questão na 
prova. 
 
 
MERENDEIRA - COZINHEIRA 

 
Questão 31 – Gabarito anulado. 

A questão se refere ao tempo do processo de desinfecção de alimentos, entretanto, apresenta duas 
alternativas corretas, visto que existem divergências nas informações de sobre este procedimento, desse 
modo, anula-se o gabarito.  
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 

De acordo com o Caderno de referência sobre alimentação escolar para estudantes com necessidades 
alimentares especiais, a elaboração do cardápio especial para Doença Celíaca (DC) deve respeitar a 
completa exclusão de glúten e os alimentos que contém glúten estão apresentados somente na 
alternativa D. Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 

O enunciado da questão é claro no que se solicita ao candidato a indicação da assertiva incorreta. Desse 
modo, apenas a assertiva I está incorreta, visto que os utensílios plásticos (como, por exemplo, o copo de 
liquidificador) precisam ser exclusivos. As demais assertivas estão corretas, e desse modo, mantém-se o 
gabarito.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 

O enunciado deixa claro que a questão refere-se a Resolução RDC 216/2004 e, para efeito deste 
Regulamento, considera-se higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza e a 
desinfecção.  Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 

O enunciado é claro no que se pede e teve como base a bibliografia indicada no edital do certame 
“GIACOMONI, J. Orçamento governamental: teoria, sistema, processo. São Paulo: Atlas, 2019”, assim:  
A alternativa A está incorreta, pois a Lei de Diretrizes Orçamentárias é de iniciativa reservada ao chefe do 
poder executivo. 
A alternativa B está incorreta, pois o Plano Plurianual tem a mesma vigência do mandato do chefe do 
poder executivo, mas não coincidente com este, já que inicia no segundo ano do mandato e finaliza ao 
final do primeiro ano do mandato subsequente, compreendendo, assim, quatro anos. 
A alternativa C está correta. 
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A alternativa D está incorreta, pois por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, integram a Lei 
Orçamentária Anual as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão. 
A alternativa E está incorreta, pois por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, integram a Lei 
Orçamentária Anual as despesas do Bacen relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, 
inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. 
Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 

Conforme incisos do parágrafo 5º do Art. 12 da Lei Federal nº 4.320/64, apenas o texto existente na 
alternativa de letra “D” contém uma dotação que pode classificar uma inversão financeira. Desse modo, 
mantém-se o gabarito.  
 
Questão 36 – Gabarito mantido. 

O enunciado da questão solicita ao candidato que indique a alternativa que não apresenta as 
características dos contratos administrativos, conforme o Capítulo 8 – Contrato Administrativo da 
bibliografia indicada no edital do certame “DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 32. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2019”. As alternativas A, B, C e D apresentam as características dos contratos administrativos, 
conforme mencionado pelo autor. A alternativa E está errada visto que é necessária a presença de 
cláusulas exorbitantes, e não sua ausência. Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 

Conforme pede o enunciado da questão, o item “documentos”, da bibliografia indicada no edital do 
certame “KASPARY, A. J. Redação Oficial: normas e modelos. 19. ed. – Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2016” define com clareza as diferenças existentes entre os tipos de documentos. Sabendo 
disso, a única alternativa que pode assumir a definição dada no enunciado da questão é a de letra “D”. 
Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
 
ATENDENTE DE CRECHE 

 
Questão 35 – Gabarito mantido. 

A questão aborda conteúdo programático para o cargo de atendente de creche, previsto no Edital, qual 
seja: Saúde, repouso, higiene e alimentação na escola e baseou-se na bibliografia também indicada no 
Edital: BRASIL. Caderno de atenção básica nº 33. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. 
Brasília, 2012. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf  
A única alternativa correta é a expressa na letra “E” de acordo com o material mencionado acima, 
especificamente em sua página 175 e seus subtítulos. Vejamos: 
11.2 Recomendações para crianças de 3 a 6 anos 
11.2.2 Higiene bucal 
11.2.3 Uso de fluoretos  
“Deve-se estimular o hábito de uso de creme dental fluoretado (tomando-se cuidados para evitar sua 
ingestão), haja vista ser este um importante método de prevenção de cárie, pelo contato frequente com o 
flúor (SAMPAIO, 2006) [D]. Cabe aos pais/cuidadores a responsabilidade de colocar o creme dental sobre 
a escova (na medida de um grão de arroz cru, conforme consta no Caderno de Atenção Básica nº 17, 
publicado em 2008).” 
 
 
EDUCADOR SOCIAL 
 
Questão 31 – Gabarito mantido. 

A questão é clara no que solicita, ou seja, identificar as afirmações que correspondem aos termos 
expostos em seu enunciado. Tendo em vista que a alternativa não pretende ser uma réplica do dispositivo 
legal, é descabido imputar vício de pontuação, além disso, não existe impedimento para compreensão de 
seu sentido. Sendo assim, mantém-se o gabarito. 
 
 
FISCAL 
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 

O enunciado da questão é claro no que se pede e aborda conhecimentos relacionados aos artigos 24 e 
25 do Imposto Predial do Município de Triunfo, que exige o cumprimento de, pelo menos, dois incisos. 
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A alternativa “A” cita parte do inciso “I” sem mencionar o requisito de canalização de águas pluviais, desta 
forma não atendendo ao requisito dado pelo Artigo 25. 
A alternativa “B” cita o atributo coleta de lixo regular, que não consta nos incisos do Artigo 25. 
A alternativa “C” cita parte do inciso “I”, sem mencionar a canalização de águas pluviais, não atendendo 
ao requisito enunciado pelo Artigo 25.  
A alternativa “D” cita o atributo policiamento, que não existe nos incisos do Código. 
A alternativa “E” cita corretamente o inciso III, sistema de esgoto sanitário, e o inciso I, calçamento com 
canalização de águas pluviais, desta forma estando correto. 
 
Questão 38 – Gabarito anulado. 

Devido ao conceito das definições do tipo de planta sofrerem alterações conforme atualizações 
normativas, a questão não apresenta alternativa correta, tornando-se nula. 
 

 
PROJETISTA CADISTA 

 
Questão 36 – Gabarito anulado.  

Por não apresentar alternativa correta, anula-se o gabarito.  
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Questão 32 – Gabarito mantido. 

De acordo com a referência sugerida: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para 
Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014, somente a alternativa E contempla os 
fatores relacionados ao vacinado, que influenciam na resposta imune. Desse modo, mantém-se o 
gabarito.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido. 

De acordo com a Bibliografia sugerida: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional 
de Imunizações / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. Somente a alternativa D 
contempla a resposta quanto à recomendação da capacidade do freezer para a organização das bobinas 
reutilizáveis. Desse modo, mantém-se o gabarito. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido.  

A questão apresenta conformidade com o conteúdo programático do edital e, conforme a bibliografia 
sugerida, a alternativa III não contempla o (os) órgão(s) que deverão ser comunicados pelos profissionais 
de saúde, nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso. Desse modo, mantém-se 
o gabarito. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 

A questão apresenta conformidade com o conteúdo programático do edital e, conforme a bibliografia 
sugerida, Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica 
Saúde do Idoso. – Brasília , 2010, a alternativa III não contempla aqueles que podem optar pelo 
tratamento de saúde, nos casos em que o idoso não tiver condições de proceder à decisão. Desse modo, 
mantém-se o gabarito.  
 
 
TÉCNICO EM RAIO X 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 

Conforme definições existentes em “Parte um: terminologia e posicionamento” da bibliografia indicada no 
edital do certame “BONTRAGER, K. L.; LAMPIGNANO, J. P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada. 9. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018”, os metacarpos e as falanges 
são classificados como ossos longos, o ísquio é classificado como osso irregular, o trapézio é classificado 
como osso curto e a escápula é classificada como osso plano ou laminar. Desse modo, mantém-se o 
gabarito.  
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Execução: Fundação La Salle 

Questão 36 – Gabarito mantido 

A questão é clara no que se pede, fazendo uso da bibliografia indicada “BONTRAGER, K. L.; 
LAMPIGNANO, J. P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. 9. ed. – Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018”, conforme segue:  
Afirmação 1 é verdadeira pois em uma radiografia PA de Tórax verdadeira, as extremidades esternais 
direita e esquerda das clavículas são equidistantes da linha central da coluna. 
Afirmação 2 é verdadeira pois em uma radiografia de Tórax, é desejável que a imagem apresente um 
contraste de longa escala, ou seja, com menos diferenças na densidade em áreas adjacentes da escala 
de cinza. Essas características descrevem uma imagem que apresenta baixo contraste. 
Afirmação 3 é verdadeira pois uma radiografia Perfil de Punho verdadeira, a cabeça ulnar deve estar 
superposta ao rádio distal e o segundo ao quinto metacarpianos proximais devem aparecer alinhados e 
superpostos. 
Afirmação 4 é falsa pois em radiografia Perfil de Coluna Cervical em hiperflexão, a ausência de rotação 
da cabeça é indicada por sobreposição dos ramos mandibulares e os processos espinhosos devem estar 
bem separados. 
Afirmação 5 é verdadeira pois uma radiografia Perfil de Joelho verdadeira, são demonstrados os bordos 
posteriores dos côndilos femorais diretamente superpostos e a patela deve ser vista em perfil com o 
espaço articular femoropatelar aberto. O ângulo cefálico de 5° a 10° do raio central deve resultar na 
superposição direta dos bordos distais dos côndilos. 
Desse modo, mantém-se o gabarito.  
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

Conforme definições existentes na bibliografia indicada no edital do certame “BONTRAGER, K. L.; 
LAMPIGNANO, J. P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. 9. ed. – Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018”, o método de Danelius-Miller é uma incidência comum para 
traumatismo, cirurgia e pacientes em pós-cirurgia, tanto quanto para outros pacientes que possibilita uma 
visão lateral para avaliação de fraturas ou de luxações em situações de trauma do quadril quando a perna 
afetada não pode ser movida. Sendo apenas a alternativa D correta, mantém-se o gabarito.  
 

 
 

Município de Triunfo / RS, 08 de março de 2022. 
 

 
Murilo Machado Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se: 
 

Jacson Felipe de Souza Wolff  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 


