FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2009

PARECER SOB PEDIDO DE RECURSO - PROVA OBJETIVA

NÍVEL SUPERIOR (MEDICINA)

EMPREGO: Médico (Anestesiologia)

Questão n° 36: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos apenas os itens I e II, assim a alternativa correta é (c) e não (d) como foi divulgado.
Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
assinalaram a alternativa (c), que é a correta.
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EMPREGO: Médico (Auditor)

Questão n°12: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos apenas os itens I e III, assim a alternativa correta é (d) e não (a) como foi divulgado.
Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
assinalaram a alternativa (d), que é a correta.

Questão n°15: A questão está correta com o gabarito divulgado, em seu suporte. No art.
3º da Lei 10.741/2003 consta: atendimento preferencial imediato e individualizado, junto aos
órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. E na alternativa (a) consta:
atendimento preferencial quando houver possibilidade, junto aos órgãos públicos e privados
prestadores de serviços à população. Como foi assinalado acima as frases são diferentes,
não é apenas quando houver possibilidade que a garantia de prioridade compreende. Desta
forma não procede o recurso.
Questão n°24: Devido a um erro de digitação, duas alternativas podem ser consideradas
como corretas, pois tanto o SMTP quanto o POP3 são protocolos de troca de mensagens
entre servidores de correio eletrônico. Desta forma, a questão será anulada.
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EMPREGO: Médico (Cirurgia Pediátrica)
Questão nº 34: Considerando que a questão foi elaborada a partir das referências
indicadas; que nas atribuições do emprego consta: realizar cirurgias gerais eletivas e de
urgência; atender a Unidade Cirúrgica Pediátrica e demais pacientes internados para
cirurgia pediátrica e considerando ainda que, a questão trata do atendimento de rotina no
pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca pediátrica, a questão será anulada e os cartões
de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.
Questão nº 35: Considerando que a questão foi elaborada a partir das referências
indicadas; que nas atribuições do emprego consta: realizar cirurgias gerais eletivas e de
urgência; atender a Unidade Cirúrgica Pediátrica e demais pacientes internados para
cirurgia pediátrica, mas considerando ainda que, a questão trata de atendimento relacionado
ao atendimento na cirurgia cardíaca pediátrica, a questão será anulada e os cartões de
resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.
Questão nº 36: Considerando que a questão foi elaborada a partir das referências
indicadas; que nas atribuições do emprego consta: realizar cirurgias gerais eletivas e de
urgência; atender a Unidade Cirúrgica Pediátrica e demais pacientes internados para
cirurgia pediátrica e considerando ainda que, a questão não trata da cirurgia propriamente
dita, mas de informações gerais sobre os progressos ocorridos nos últimos anos sobre o
assunto, não procede o recurso.
Questão nº 38: Considerando que a questão foi elaborada a partir das referências
indicadas; que nas atribuições do emprego consta: realizar cirurgias gerais eletivas e de
urgência; atender a Unidade Cirúrgica Pediátrica e demais pacientes internados para
cirurgia pediátrica e considerando ainda que, a questão não trata da cirurgia propriamente
dita, mas do atendimento aos pacientes com cardiopatias congênitas, não procede o
recurso.
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Questão nº 39: Considerando que a questão foi elaborada a partir das referências
indicadas; que nas atribuições do emprego consta: realizar cirurgias gerais eletivas e de
urgência; atender a Unidade Cirúrgica Pediátrica e demais pacientes internados para
cirurgia pediátrica e considerando ainda que, a questão trata da cirurgia propriamente dita, a
questão será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego,
serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos
que ainda não pontuaram na questão.
Questão nº 40: Considerando que a questão foi elaborada a partir das referências
indicadas; que nas atribuições do emprego consta: realizar cirurgias gerais eletivas e de
urgência; atender a Unidade Cirúrgica Pediátrica e demais pacientes internados para
cirurgia pediátrica e considerando ainda que, a questão não trata da cirurgia cardíaca, mas
do atendimento aos pacientes com cardiopatias congênitas, não procede o recurso.
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EMPREGO: Médico (Cirurgia Geral)

Questão n° 05: A questão está correta com o gabarito apresentado, a alternativa (c) é a
única alternativa correta. Significativamente e realmente são dois advérbios, portanto
deveriam estar entre vírgulas, pois estão deslocados de seu lugar na estrutura da oração.
Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 12: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos apenas os itens I e III, assim a alternativa correta é (d) e não (a) como foi divulgado.
Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
assinalaram a alternativa (d), que é a correta.
Questão n°23: Devido a um erro de digitação, não há alternativa correta para a questão,
visto que a combinação de teclas Ctrl e N não corresponde ao recurso NEGRITO no editor
de textos do BrOffice.org. Desta forma, a questão será anulada.
Questão nº 30: A questão está correta conforme o gabarito divulgado. O item I está de
acordo com a referência indicada. Se houve a supressão de algumas palavras, elas não
comprometem a compreensão para quem entende do assunto. Desta forma não procede o
recurso.
Questão nº 32: A questão está correta conforme o gabarito divulgado. No item I consta: O
quadro profissional limitado, a deficiência de recursos materiais, as condições insalubres de
trabalho e as novas e contínuas demandas tecnológicas, dão direito aos profissionais de
ficarem insatisfeitos no trabalho e isso, necessariamente, reflete na sua atuação” e no texto
apresentado pelo candidato consta: “... demandas tecnológicas, com freqüência aumentam
a insegurança e favorecem a insatisfação no trabalho” . Favorecer a insatisfação é uma
coisa, dão direito à insatisfação é outra. Assim a única alternativa correta é (d), conforme
consta no gabarito oficial. Desta forma não procede o recurso.
Questão nº 33: A questão está correta conforme o gabarito divulgado. No suporte da
questão está claro, todos os itens devem ser analisados levando em conta o tratamento no
paciente candidato a transplante hepático. O item II está correto conforme o candidato está
afirmando no recurso O ideal é propor um tratamento que seria o mais eficiente para o
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período de espera e que minimizaria a dificuldade da cirurgia de transplante quando
necessária. O item III também está correta, conforme as referências indicadas, pois os itens
são cópia fiel da referência indicada no edital que regulamenta o concurso. Desta forma não
procede o recurso.

Questão nº 37: Esta questão está com o gabarito incorreto. Estão corretos apenas os itens
II e III, assim a alternativa correta é (d) e não (a) como foi divulgado. Desta forma os cartões
de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a alternativa (d),
que é a correta.
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EMPREGO: Médico (Cirurgia Plástica)

Questão n° 02: A questão está correta com o gabarito apresentado. Na alternativa (e)
consta: O subtipo E do vírus HIV é mais encontrado no Sudoeste Asiático, enquanto que o B
prevalece na Europa e nas Américas e no texto (linhas 39 a 43) consta: A RV 144 protege
contra dois dos doze subtipos do vírus HIV: o E e o B. O E é o mais comum no Sudeste
Asiático, enquanto o B prevalece na maior parte da Europa e nas Américas. Assim a única
alternativa incorreta é a (d), como consta no gabarito divulgado. Desta forma não procede o
recurso.
Questão n° 12: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos apenas os itens I e III, assim a alternativa correta é (d) e não (a) como foi divulgado.
Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
assinalaram a alternativa (d), que é a correta.
Questão n°35: A questão está correta com o gabarito apresentado, o item I - A assepsia
corresponde aos cuidados a os e preparos para manter o doente e o ambiente cirúrgico
livres de germes (uso de roupas e campos esterilizados, luvas, preparo do material cirúrgico.
- é cópia idêntica de uma das referências indicadas no edital que regulamenta o concurso.
O fato de não tornar o ambiente livre de germes, não elimina a intenção de se fazer isso.
Desta forma não procede o recurso.
Questão n°37: a questão está correta com o gabarito apresentado, o item II - Em geral,
existe um tecido de granulação de tom vermelho-vivo e plano - é cópia idêntica de uma das
referências indicadas no edital que regulamenta o concurso. Desta forma não procede o
recurso.

Questão n°38: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, foi elaborada com base
em conteúdos que apresenta contradições entre as referências indicadas. Desta forma a
questão será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego,
serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos
que ainda não pontuaram na questão.
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Questão n°40: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos apenas os itens I e II, assim a alternativa correta é (a) e não (d) como foi divulgado.
Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
assinalaram a alternativa (c), que é a correta.
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EMPREGO: Médico (Ginecologia e Obstetrícia)
Questão n° 02: – A questão está correta com o gabarito apresentado. Na alternativa (e)
consta: O subtipo E do vírus HIV é mais encontrado no Sudoeste Asiático, enquanto que o B
prevalece na Europa e nas Américas e no texto (linhas 39 a 43) consta: A RV 144 protege
contra dois dos doze subtipos do vírus HIV: o E e o B. O E é o mais comum no Sudeste
Asiático, enquanto o B prevalece na maior parte da Europa e nas Américas. Assim a única
alternativa incorreta é a (d), como consta no gabarito divulgado. Desta forma não procede o
recurso.
Questão n° 33: A questão foi elaborada com base nas referências indicadas no edital que
regulamenta o concurso. No suporte da questão está claro que não se trata, apenas de uma
suspeita, mas da definição do caso de câncer de mama e, neste caso apenas a alternativa
(b) está correta, como foi divulgado no gabarito. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 36: Mesmo considerando que a questão foi elaborada a partir das referências
indicadas; como há opiniões opostas, entre os autores indicados, sobre o assunto, a
questão será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego,
serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos
que ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 37: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos apenas os itens I, II e III, assim a alternativa correta é (d) e não (e) como foi
divulgado. Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego,
serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos
que assinalaram a alternativa (d), que é a correta.
Questão n° 39: Considerando que a questão tem problemas em relação às alternativas, não
apresentando nenhuma delas com a seqüência correta, a questão será anulada e os cartões
de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.
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EMPREGO: Médico (Neonatologista)

Questão n°34: No gabarito divulgado esta questão está com o gabarito incorreto. Todos os
itens são verdadeiros, assim a alternativa correta é (a) e não (c) como foi divulgado. Desta
forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a
alternativa (a), que é a correta.
Questão n°40: Mesmo considerando que a questão foi elaborada a partir das referências
indicadas; como há opiniões diferentes, entre os autores indicados, sobre o assunto, a
questão será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego,
serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos
que ainda não pontuaram na questão.
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EMPREGO: Médico (Neurocirurgia)

Questão n°05: A questão está correta com o gabarito apresentado, a alternativa (c) é a
única alternativa correta. Significativamente e realmente são dois advérbios, portanto
deveriam estar entre vírgulas, pois estão deslocados de seu lugar na estrutura da oração.
Desta forma não procede o recurso.
Questão n°12: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos apenas os itens I e III, assim a alternativa correta é (d) e não (a) como foi divulgado.
Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
assinalaram a alternativa (d), que é a correta.
Questão n° 33: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, foi elaborada com base
em conteúdos que não fazem do emprego. Desta forma a questão será anulada e os
cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e
será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.
Questão n° 35: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, foi elaborada com base
em conteúdos que não fazem parte das referências deste emprego. Desta forma a questão
será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 40: esta questão apresentou erro em sua elaboração, foi elaborada com base
em conteúdos que não fazem parte das referências deste emprego. Desta forma a questão
será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.
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EMPREGO: Médico (Pediatria Clínica)

Questão n° 35: Esta questão apresentou erro em sua elaboração e não apresenta nenhuma
alternativa correta. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de todos
os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 38: Esta questão apresentou erro em sua elaboração e não apresenta nenhuma
alternativa correta. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de todos
os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
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EMPREGO: Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem)

Questão n°34: Esta questão apresentou erro em sua elaboração e não apresenta nenhuma
alternativa correta. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de todos
os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
Questão n°39: Esta questão apresentou erro em sua elaboração e não apresenta nenhuma
alternativa correta. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de todos
os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
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EMPREGO: Médico (Ortopedia e Traumatologia)

Questão n°38: A questão está correta com o gabarito apresentado. Os três itens foram
retirados da referência indicada no suporte da questão, não vem ao caso a análise quanto a
concordância entre eles ou não, fazem parte do texto do autor. Desta forma não procede o
recurso.
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NÍVEL SUPERIOR

EMPREGO: Administrador

Questão n° 04:

A questão está correta conforme o gabarito apresentado. No suporte da

questão consta: se colocarmos o substantivo questões no plural, quantas palavras,
obrigatoriamente, precisarão ser alteradas? Na frase está claro que a pergunta refere-se as
demais palavras que devem ser colocadas no plural. Desta forma não procede o recurso.

Questão n° 18: A questão apresentou problema em sua elaboração, foi elaborada com
base em referências que não constam no edital para este emprego. Desta forma a mesma
será anulada e as grades de respostas de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidas novamente e atribuída a pontuação correspondente, aos candidatos que não
pontuaram nesta questão.
Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
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EMPREGO: Advogado
Questão n° 11: A questão foi elaborada com base na seguinte referência: BRASIL. Lei n°
10.741, de 1° de outubro de 2003. Dispõe sobre o es tatuto do idoso e dá outras
providências.Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/2003/L10.741.htm,

relacionada nas referências de Políticas Públicas de Saúde.
Questão n° 12: A questão foi elaborada com base na seguinte referência: BRASIL. Lei n°
8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm, relacionada nas referências
de Políticas Públicas de Saúde.
Questão n° 18: A questão apresentou problema em sua elaboração, foi elaborada com
base em referências que não constam no edital para este emprego. Desta forma a mesma
será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
Questão n° 26: O caráter também público das fundações não as afasta da respectiva
legitimidade junto aos Juizados Especiais, principalmente quando agem, em face do público,
com atividades típicas de entes privados. Como sabido, teleologicamente, os Juizados
Especiais foram idealizados e sedimentados a fim de se atender à chamada demanda
contida. Assim, portanto, as regras de legitimidade, seja ativa ou passiva, devem ser vistas e
interpretadas de maneira flexível e não rígida.

De outro lado, não está o examinador

obrigado a, no cabeçalho da questão, expor detalhes que comprometam o raciocínio que se
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quer exigir do concursando, não raro fornecendo antecipadamente a resposta. Tanto é que
se pede no corpo da questão que o concursando reflita a respeito do sistema dos Juizados
Especiais, pois se quer um exame abrangente da situação colocada na pergunta. No mais,
fica, a título de exemplo prático, a recente jurisprudência da 2ª Turma Recursal Cível
comprovando da real possibilidade de fundações serem parte em referido microssistema:
FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO
PASSIVO

DE

DEMANDA DE

CONSUMO,

PERANTE

O

JUIZADO

ESPECIAL.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO AFIRMADA NA DECISÃO RECORRIDA. JUIZ LEIGO QUE
CONTAVA COM MENOS DE 5 ANOS QUANDO DE SUA NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. HÍPÓTESE EM
QUE A PARTE AUTORA ADQUIRIU INGRESSOS PARA A PRIMEIRA FILA E NA HORA
DO ESPETÁCULO FORAM COLOCADAS CADEIRAS EXTRAS À FRENTE DA PRIMEIRA
FILA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS INGRESSOS. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Julgado em 08/03/06). (Grifei).
Questão n° 27: De início há de se dizer que a inconformidade do concursando no presente
recurso é confusa e sem amparo jurídico. Primeiro, confunde os requisitos exigidos para a
validade de negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil com os institutos de
Direito Administrativo tocantes aos atos praticados pela Administração Pública. Em seguida,
afirma que o item II da questão em foco (...) está notoriamente equivocado. Bom, o item II da
questão do concurso em exame é mesmo para estar equivocado, pois desde sempre foi
considerado como afirmação errada, estando, portanto, o concursando, em concordância
com o gabarito. Assim, pelo que se insurge? Quanto a inconformidade com a afirmativa III
esta não procede, pois notório e sabido que os atos da Administração Pública precisam se
dar na forma escrita. Nada a impede de se utilizar de outros meios para publicizá-los, porém
a forma escrita permanece indispensável. No mais, quanto a afirmativa IV, concorda o
concursando com o que ali consta dito. Se concorda e se consta no gabarito oficial como
assertiva correta, não há o que responder, pois que inexiste inconformidade de sua parte, ou
seja, interesse em recorrer quanto ao tópico. Não há, portanto, motivos para que a questão
seja anulada.
Questão n° 29: No gabarito divulgado esta questão está com o gabarito incorreto. Apenas
o item II está correto, assim a alternativa correta é (b) e não (d) como foi divulgado. Desta
forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
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novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a
alternativa (b), que é a correta.
Questão n° 36: A questão apresentou problema de digitação, que impossibilitou a sua
compreensão. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de todos os
candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 40: A questão está correta com o gabarito apresentado. O candidato
apresentou no recurso referência não relacionada no edital que regulamenta o concurso.
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EMPREGO: Analista de Laboratório
Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
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EMPREGO: Arquiteto
Questão n° 29: No suporte da questão é solicitado que se analise os itens I, II e III. Estão
corretos os itens I e III, mas esta opção não aparece entre as alternativas, assim a questão
será anulada e as grades de respostas de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidas novamente e atribuída a pontuação correspondente, aos candidatos que não
pontuaram nesta questão.
Questão n° 33: O suporte da questão contextualiza e localiza nas referências a solicitação
ao candidato para identificar as condições para que vigilâncias sanitárias estaduais ou
municipais, analisem os Projetos de Arquitetura Básica-PAB. Os itens estão claros e entre
as alternativas tem apenas uma correta, conforme gabarito divulgado. Desta forma a
questão esta correta. Desta forma, não procede o recurso.
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EMPREGO: Assistente Social

Questão n° 14: A questão apresentou problemas que foram identificados na sua aplicação
e por isso, anulada imediatamente, inclusive no gabarito já consta como anulada. Desta
forma não procede o recurso.
Questão n° 26: A questão apresenta todos os itens corretos, conforme o artigo 7º do Código
de Ética dos Assistentes Sociais, mas não apresenta uma alternativa com todos os itens,
assim a questão será anulada e as grades de respostas de todos os candidatos, deste
emprego, serão corrigidas novamente e atribuída a pontuação correspondente, aos
candidatos que não pontuaram nestas questões.

Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
Questões n° 29 e 30: As questões foram elaboradas com base em referências
bibliográficas que não foram indicadas no edital que regulamenta o concurso, assim as
questões serão anuladas e as grades de respostas de todos os candidatos, deste emprego,
serão corrigidas novamente e atribuída a pontuação correspondente aos candidatos que
não pontuaram nestas questões.
Questão n° 35:

A questão foi elaborada com base no autor, mas não na obra indicada,

assim a questão será anulada e as grades de respostas de todos os candidatos, deste
emprego, serão corrigidas novamente e atribuída a pontuação correspondente, aos
candidatos que não pontuaram nesta questão.
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Questão n° 36: A questão está correta com o gabarito divulgado, em seu suporte -Segundo
o Art 2º da Lei Orgânica de Assistente Social, a assistência social tem por objetivos .– foi
solicitado que o candidato reconhecesse os objetivos da assistência social e não identificar
o número da Lei. Desta forma não procede o recurso.
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EMPREGO: Enfermeiro

Questão n° 04: A questão está correta com o gabarito apresentado. No suporte da questão
consta: se colocarmos o substantivo questões no plural, quantas palavras, obrigatoriamente,
precisarão ser alteradas? Na frase está claro que a pergunta refere-se as demais palavras
que devem ser colocadas no plural. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 05: A questão está correta com o gabarito apresentado, a alternativa (d). Na
alternativa (a) consta que há uma oração subordinada adverbial temporal intercalada na oração
principal, está correta, realmente existe esta oração, porém foi solicitado que se assinale a
alternativa correta em relação ao uso da vírgula após a palavra Doutor e a vírgula não foi usado
por causa desta oração e sim porque Doutor, na frase, é um vocativo.

Questão n° 12: A questão foi elaborada com base na seguinte referência: BRASIL. Lei no
8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm, relacionada nas referências
de Políticas Públicas de Saúde. Desta forma, não procede o recurso.
Questão n° 17: A questão está correta com o gabarito apresentado. A única alternativa que
reflete os dados que consolidam os serviços do SUS, nesses anos de existência, segundo
as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006- Consolidação do SUS é (a) uma
rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais, conforme consta no Anexo I Pacto pela
saúde 2006 – consolidação do SUS.
Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
Questão n° 28: A questão está correta com o gabarito apresentado. O item I – faz referência ao
geral das recomendações - observando possíveis corrimentos (secreções provenientes da
vagina de cores e cheiros diversos). Existe um corrimento normal, que é uma secreção incolor
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(sem cor) e sem odor (sem cheiro). O exemplo que a candidata apresenta faz parte das
situações especiais, o que não invalida a orientação geral. No item III consta - durante a vida
sexual ativa a mulher deve consultar, no mínimo uma vez cada dois anos ano ou a critério
médico. Esta frase está incorreta, por isso que no gabarito foi apresentado que as únicas
alternativas corretas são I e II, alternativa ( c ). Desta forma não procede o recurso.

Questão n° 33: Esta questão apresentou duas alternativas incorretas. Como o suporte da
questão solicita que se assinale a incorreta e a questão apresentou duas alternativas para
serem assinaladas a questão será anulada. Desta forma os cartões de resposta de todos os
candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 34: No gabarito divulgado esta questão está com o gabarito incorreto.

Estão

corretos todos os itens, assim a alternativa correta é (a) e não (e) como foi divulgado. Desta
forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a
alternativa (a), que é a correta.

Questão n° 36: A questão está correta com o gabarito apresentado. Algumas das
características da dor de angina estão relacionadas nos itens I e II. O item I apresenta
apenas os principais fatores desencadeadores da dor, não significando que qualquer pessoa
exposta ao frio venha a ter a dor anginosa. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 37: O gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Está
correta a alternativa que apresenta a seqüência V – V – V - F - V . Assim a alternativa
correta é (b) e não (a) como foi divulgado. Desta forma os cartões de resposta de todos os
candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que assinalaram a alternativa (b), que é a correta.
Questão n° 38: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos todos os itens, assim a alternativa correta é (c) e não (e) como foi divulgado. Desta
forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a
alternativa (c), que é a correta.
Questão n° 39: O gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão corretos
os itens I, II e III. Assim a alternativa correta é (e) e não (b) como foi divulgado. Desta forma os
cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
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atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a alternativa (e), que é a
correta.

Questão n° 40: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos apenas os itens I e II, assim a alternativa correta é (c) e não (a) como foi divulgado.
Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
assinalaram a alternativa (c), que é a correta.
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EMPREGO: Enfermeiro (Saúde Coletiva)

Questão n° 04: A questão está correta com o gabarito apresentado. No suporte da questão
consta: se colocarmos o substantivo questões no plural, quantas palavras, obrigatoriamente,
precisarão ser alteradas? Na frase está claro que a pergunta refere-se as demais palavras
que devem ser colocadas no plural. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 10: A questão foi elaborada com base na seguinte referência: BRASIL. Lei n.º
8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras

providências.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L8080.htm,

relacionada nas referências de Políticas Públicas de Saúde.
Questão n° 12: A questão foi elaborada com base na seguinte referência: BRASIL. Lei no
8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm, relacionada nas referências
de Políticas Públicas de Saúde. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 18: A questão apresentou problema em sua elaboração, pois foi elaborada com
base em referências que não constam no edital para este emprego. Desta forma a mesma
será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
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Questão n° 27: A questão está correta com o gabarito apresentado, no suporte da questão,
consta características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica como consta
no item 5 –DO PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA da
Portaria nº 648 , de 23 de março de 2006. Os quatro itens da questão são cópias idênticas
de alguns dos tópicos do item citado, assim a alternativa correta é ( e ) como consta no
gabarito oficial. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 29: Como o suporte da questão solicita que se assinale a alternativa incorreta e
a questão apresentou duas alternativas incorretas, a questão será anulada. Desta forma os
cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e
será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.
Questão n° 30: A questão foi elaborada com base na tabela da Portaria n. 597/GM, de
08/04/2004. Calendários de vacinação. Anexos sem considerar as mudanças ocorridas
desde 2004. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de todos os
candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 31: Como o suporte da questão solicita que se assinale a alternativa incorreta e
a questão apresentou duas alternativas incorretas, a questão será anulada. Desta forma os
cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e
será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.
Questão n° 32: A questão está correta com o gabarito apresentado. No item II consta: A
Prova tuberculínica (PPD) indica a presença da infecção e é insuficiente para o diagnóstico
da doença e no texto da referência consta: Prova tuberculínica (PPD) - Auxiliar no
diagnóstico. Indica apenas a presença da infecção e não é suficiente para o diagnóstico da
doença. Como é insuficiente tem o mesmo sentido de não é suficiente, a questão está
correta com o gabarito apresentado. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 36: A questão está correta com o gabarito apresentado. No item III consta: em
caso de viagens, colocar os frascos de insulina em bolsa térmica ou caixa de isopor, com
gelo e na referencia bibliográfica indicada no suporte da questão consta: em caso de
viagens, colocar os frascos de insulina em bolsa térmica ou caixa de isopor. Não precisa
colocar gelo. Desta forma não procede o recurso.
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EMPREGO: Farmacêutico
Questão n° 18: A questão apresentou problema em sua elaboração, foi elaborada com
base em referências que não constam no edital para este emprego. Desta forma a mesma
será anulada os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação correspondente aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
Questão n° 29: a questão está correta com o gabarito apresentado, foi elaborada com base
nas indicações bibliográficas do edital que regulamenta o concurso. As fundamentações do
recurso com base em referências que não constam no edital não podem ser consideradas.

Questão n° 40: A questão apresenta todos os itens corretos conforme o art. 35 da Lei nº
5991 de 17 de fevereiro de 1973 e no gabarito divulgado consta a alternativa que diz que
estão corretos apenas os itens I e III, como a alternativa correta é (a), os cartões de
resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a alternativa (a),
que apresenta todos os itens corretos.
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EMPREGO: Fisioterapeuta
Questão n° 04: A questão está correta com o gabarito apresentado. No suporte da questão
consta: se colocarmos o substantivo questões no plural, quantas palavras, obrigatoriamente,
precisarão ser alteradas? Na frase está claro que a pergunta refere-se as demais palavras
que devem ser colocadas no plural. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 12: A questão foi elaborada com base na seguinte referência: BRASIL. Lei no
8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1991.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm, relacionada nas referências
de Políticas Públicas de Saúde.

Questão n° 17: A questão Está correta com o gabarito apresentado. A única alternativa que
reflete os dados que consolidam os serviços do SUS, nesses anos de existência, segundo
as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006- Consolidação do SUS é (a) uma rede
de mais de 63 mil unidades ambulatoriais, conforme consta no Anexo I Pacto pela saúde
2006 – consolidação do SUS.
Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
Questão n° 25: A questão está correta com o gabarito divulgado. Foi elaborada com base
nas referências indicadas no edital que regulamenta o concurso. A fundamentação do
recurso da candidata é de autores não relacionados no edital, assim não pode ser
considerado na análise do recurso. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 26: A questão está correta com o gabarito apresentado. No item I consta Grupos de pacientes por problemática específica de saúde: tem como principal objetivo a
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auto-aceitação. A auto-aceitação do paciente é muito importante, mas não é o principal
objetivo, da Educação em Saúde, conforme as referências indicadas no edital que
regulamenta o concurso. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 27: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos todos os itens, assim a alternativa correta é (e) e não (a) como foi divulgado. Desta
forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste cargo, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a
alternativa (e), que é a correta.

Questão n° 29: A questão está correta com o gabarito apresentado. O item III apresentou
um erro gráfico, (Deve proporcionar a participação de grupos na sala de espera e o a fala
deve ser num tom), o a mais, mas que não prejudica a sua compreensão. Quanto à questão
40 que foi anulada, todos os candidatos receberam a pontuação correspondente a mesma.
Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 30: A questão apresentou problemas em sua elaboração. Desta forma, será
anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste cargo, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não
pontuaram na questão.
Questão n° 32: A questão está correta conforme o gabarito divulgado. Foi elaborada com
base nas referências indicadas no edital que regulamenta o concurso, sendo que os itens I,
III e IV, são cópias fiéis do texto do autor indicado no edital que regulamenta o concurso.
Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 34: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos todos os itens, assim a alternativa correta é (b) e não (d) como foi divulgado. Desta
forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste cargo, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a
alternativa (b), que é a correta.
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Questão n° 35: a questão apresentou problemas em sua elaboração. Desta forma, será
anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste cargo, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não
pontuaram na questão.
Questão n° 36: a questão apresentou problemas em sua elaboração. Desta forma, será
anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste cargo, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não
pontuaram na questão.

Questão n° 40: Esta questão foi anulada no momento da identificação da duplicidade da
mesma, esta é uma norma pré-estabelecida, sempre que houver duas questões iguais ou
muito semelhantes a segunda será anulada. Lembramos que sempre que uma questão é
anulada antes de sua correção, todos os candidatos ao cargo recebem a pontuação
correspondente. Desta forma não procede o recurso.
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EMPREGO: Nutricionista
Questão n° 06: Esta questão está correta com o gabarito apresentado. Conforme as
professoras (mestras em Língua Portuguesa) que elaboraram a questão, confirmam que a
única alternativa correta é a (b), como consta no gabarito divulgado. Desta forma, não
procede o recurso.
Questão n° 17: A questão está correta com o gabarito apresentado e foi retirada das
Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006- Consolidação do SUS. De acordo com a
referência citada a única alternativa correta é (a). Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 18: A questão apresentou problema em sua elaboração, foi elaborada com
base em referências que não constam no edital para este emprego. Desta forma a mesma
será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
Questão n° 26: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Todos os
itens são verdadeiros. Assim a alternativa correta é (a) e não (b) como foi divulgado. Desta
forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que assinalaram a
alternativa (a), que é a correta.
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Questão n° 27: A questão está correta com o gabarito apresentado. Entre as funções dos
glicídios destacam-se: servir como fonte de energia do corpo convertendo as proteínas em
glicose para suprir a falta de carboidratos na dieta. O complemento da frase que está
sublinhado torna a afirmação correta. Não é uma função desempenhada normalmente, mas
em momentos de necessidades do organismo. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 29: A questão está correta com o gabarito apresentado no item I diz que entre
os estragos que a gordura provoca no corpo humano destacam – se: aumenta a pressão
sangüínea, sobrecarrega o coração, aumenta o peso corporal, causa indigestão. Este item,
apenas apresenta os problemas que podem ser ocasionados pelo uso de gordura, não
eliminando os benefícios que ela trás ao organismo se usada com moderação como consta
no item II - a boa gordura é indispensável no funcionamento normal do organismo, por isso
20% de uma dieta diária deveria ser gordura. Já no tem III, diz que os prejuízos da gordura
estão no colesterol e nos ácidos graxos saturados, mas não fala dos benefícios do
colesterol. Apresentar as qualidades ou os defeitos de alguma coisa não significa que esta
tenha apenas defeitos ou qualidades, assim os itens estão todos corretos e a alternativa
correta é (d) V – V - V , como consta no gabarito divulgado. Desta forma não procede o
recurso.

Questão n° 31: No gabarito divulgado esta questão esta com o gabarito incorreto. Estão
corretos os itens I, III e IV, assim a alternativa correta é (d) e não (c) como foi divulgado.
Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
assinalaram a alternativa (d), que é a correta.
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EMPREGO: Psicólogo
Questão n° 04: A questão está correta com o gabarito apresentado. No suporte da questão
consta: se colocarmos o substantivo questões no plural, quantas palavras, obrigatoriamente,
precisarão ser alteradas? Na frase está claro que a pergunta refere-se as demais palavras
que devem ser colocadas no plural. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 18: A questão apresentou problema em sua elaboração, foi elaborada com
base em referências que não constam no edital para este emprego. Desta forma a mesma
será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.

Questão n° 24: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.

Questão n° 27: A questão não está de acordo com as referências indicadas no edital que
regulamenta o concurso. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de
todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a
pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
Questão n° 30: A questão relaciona nos diferentes itens os atributos desejáveis para um
coordenador de grupo, conforme o autor indicado e como o próprio autor disse o item que
apresenta a palavra consistência está incorreto, ou não é relacionado pelo autor como
atributos desejáveis para um coordenador de grupo. Assim a alternativa correta é (d) que
apresenta os itens I, II e IV como corretos. Desta forma não procede o recurso.
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Questão n° 31: A questão está correta com o gabarito divulgado. O candidato diz que os
grupos se subdividem em ramificações, porem a questão trata da fundamentação, ou seja,
da fonte destes ramos. Desta forma não procede o recurso.

Questão n° 34: A questão está correta com o gabarito divulgado. A alternativa (b) não é
correta, pois a palavra humanas não tem o mesmo significado, no contexto da frase, de
sociais. A alternativa (e) não é correta, pois no suporte da questão fala em trabalho e não
em convívio. Assim a única alternativa correta é (a), conforme o gabarito divulgado. Desta
forma não procede o recurso.
Questão n° 40: No suporte da questão, é solicitado ao candidato que analise os itens
considerando o que propõe os artigos 1º, 2º e 3º da A Portaria/GM nº 336/2002. E os três
itens que apresenta a questão são cópias fiéis destes artigos e a alternativa divulgada como
correta é aquela que diz que os itens (I, II e III) estão corretos. Desta forma não procede o
recurso.
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EMPREGO: Tecnólogo em Radiologia
Questão n° 25: - A questão está correta com o gabarito divulgado. Realmente apresentou
um erro de digitação, mas quem conhece o assunto, logo identifica que foi um erro gráfico
na palavra, que foi apresentada osteocondra e a correta é osteocondroma. Desta forma não
procede o recurso.

Quêstões nº 31, 37 e 38 – as questões foram elaboradas com base nas referências
indicadas no edital que regulamenta o concurso. A candidata solicita que se anulem as
questões fundamentando sua solicitação com base em um dos autores indicados, mas na
questão 31 o livro é da 2ª ed; nas questões 37 e 38 da 5ª ed. O livro indicado é da 1ª edição,
desta forma o recurso não pode ser considerado. Considerando os comentários da
requerente sobre as vantagens exclusivas, para a mesma em relação à anulação da
questão, aproveitamos para esclarecer que sempre que uma questão é anulada, são
corrigidas, novamente, as grades de resposta de todos os candidatos do emprego e
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que não pontuaram na questão, na
primeira correção. Também que a Banca Examinadora da Premier, faz análise dos recursos,
sem saber quem são os candidatos, portanto com total imparcialidade em sua análise.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2009

PARECER SOB PEDIDO DE RECURSO - PROVA OBJETIVA

EMPREGO: Terapeuta Ocupacional
Questão n° 29: Esta questão foi elaborada com base em referência não indicada no edital
que regulamenta este concurso. Desta forma a questão será anulada e os cartões de
resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.
Questão n° 30: Esta questão foi elaborada com base em referência não indicada no edital
que regulamenta este concurso. Desta forma a questão será anulada e os cartões de
resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.
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NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

EMPREGO: Técnico de Enfermagem
Questão n° 01: Atendendo a solicitação do candidato, ao alegar que o texto referente a
questão acima mencionada, está carente de elementos que demonstrem a preocupação do
autor com as questões do meio ambiente, a Banca Examinadora analisou seu pedido de
recurso e concluiu que não assiste razão ao candidato, tendo em vista que no texto é
apresentado por diversas vezes a expressão endêmico (a), que de acordo com o dicionário
quer dizer: “adj (endemia+ico2) 1 Med Que tem caráter de endemia. 2Peculiar a um povo ou
região. 3 Diz-se das doenças que, sem grandes variações de incidências, ocorrem
constantemente em determinada região. 4 Biol Restrito a uma determinada região, ou nela
nativo; indígena: Espécies endêmicas da Amazônia. Percebe-se que no total sentido do
texto não há como falar-se tão somente em riquezas conforme alega o recorrente, visto que
é visível a preocupação com a biodiversidade brasileira conforme o gabarito apresentado,
eis que ao referir as espécies endêmicas, dentro da Biologia, dizemos que uma espécie é
endêmica quando ela ocorre apenas naquela região. Assim, torna-se muito mais sensível a
qualquer ataque àquele ambiente. Desta forma não procede o recurso.
Questões n° 12, 14, 15: As questões foram elaboradas com base na seguinte referência:
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (org). Políticas de Saúde - O Processo
Histórico do Trabalho em Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007, indicada nas da referências
da prova de Políticas Públicas em Saúde. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 16: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, todos os itens estão
incorretos e nenhuma das alternativas apresenta esta opção. Desta forma a questão será
anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não
pontuaram na questão.

Questão n° 26: O gabarito divulgado desta questão está incorreto. O item IV não esta
compatível com o suporte da questão. Assim a alternativa correta é (c) e não ( a ), como foi
divulgado. Desta forma os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego,
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serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos
que assinalaram a alternativa ( c ), que é a correta.
Questão n° 30: Esta questão apresentou erro no item I. Como não tem alternativa que
conste apenas os itens corretos ( II e IV ) a questão será anulada. Desta forma os cartões
de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será
atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na
questão.

Questão n° 34: A questão está correta com o gabarito apresentado. O suporte da questão,
assim como todos os itens, são cópias fiéis de uma das referências indicadas no edital que
regulamenta o concurso. Desta forma não procede o recurso.

Questão n° 38: Esta questão está correta com o gabarito apresentado. Como a candidata
não fundamentou seu recurso, a Banca analisou a questão e não encontrou erro na mesma.
Desta forma, não procede o recurso.
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EMPREGO: Técnico em Informática
Questão n° 21: Em relação a questão 21 foi pedido a definição de Phishing e não para
avaliar a figura colocada na mesma, se era de site seguro ou não. Desta forma, a questão
está correta, conforme o gabarito apresentado.
Questão n° 22: O candidato equivoca-se ao afirmar que não é possível fazer cópia de
segurança da home Page no IE7. Além disso, a página inicial pode se constituir de mais de
uma página. Desta forma, a única assertiva incorreta, que era exatamente o que pedia a
questão, é a (I), pois é incorreto afirmar que o botão apresentado se localiza na barra de
menus do IE7. Desta forma, a questão está correta, conforme o gabarito apresentado.
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EMPREGO: Técnico Manutenção (Eletrônico)
Questão nº 32 – esta questão apresentou erro em sua elaboração, especificamente em seu
enunciado. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de todos os
candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação,
correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
Questão nº 37: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, faltaram dados para
possibilitar sua solução. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de
todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a
pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
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EMPREGO: Técnico em Radiologia

Questão n° 02: A questão está correta com o gabarito apresentado. O texto até apresenta
alguns dados endêmicos, mas não é essa a sua proposta. Além do mais, a questão fala do
tempo verbal (tempo presente) que fica evidente na resposta (c ). A resposta não precisa
estar escrita com todas as letras no texto. Ela pode ser deduzida a partir da leitura do texto.
Desta forma não procede o recurso.

Questão n° 07 : A questão está correta com o gabarito apresentado. A alternativa “b” está
incorreta, pois deveria ser escrita assim: “Anexos ao presente, encaminho-lhe os pareceres
do Conselho”. Na letra “c”, não nenhum erro, mas o exercício pedia para assinalar a
alternativa em que há ERRO de concordância nominal. Desta forma não procede o recurso.
Questão n° 08: A questão está correta com o gabarito apresentado. Na letra “b”, há um erro
no verbo, pois como é transitivo indireto não pode ser conjugado, quando a oração possui
um sujeito indeterminado, portanto deveria ser escrita assim: Precisa-se de pessoas com
prática em enfermagem. Já na letra “d”, a concordância está sendo feita com o núcleo do
sujeito “parte”, por isso o verbo fica no singular “acredita”. Por outro lado, a concordância do
verbo poderia ser com pessoas, aí o verbo ficaria no plural “acreditam”. A duas formas estão
corretas, portanto não há erro. Desta forma não procede o recurso.

Questão n° 16: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, todos os itens estão
incorretos e nenhuma das alternativas apresenta esta opção. Desta forma a questão será
anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não
pontuaram na questão.
Questão n° 17: a questão está correta com o Gabarito apresentado. A única alternativa
correta é (d) como foi divulgado no gabarito oficial. Desta forma, não procede o recurso.

Questão n° 22: A candidata equivocou-se ao copiar o gabarito. Visto que a alternativa
correta é a alternativa (c).

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2009

PARECER SOB PEDIDO DE RECURSO - PROVA OBJETIVA

Questão n° 23: A candidata equivocou-se ao alegar que há diferenças em EXCLUIR e
DELETAR. Tanto que na maioria dos softwares, quando se quer “tirar, ou colocar fora”
algum arquivo, texto, palavra, pasta, etc, o comando que é utilizado é EXCLUIR
(geralmente), enquanto que no teclado de todos os computadores (na grande maioria)
utilizamos a tecla (DEL ou DELETE), que vem a ser a mesma coisa, deletar, apagar, excluir.
Desta forma, o pedido de recurso é improcedente

Questões n° 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40: Houve um equívoco na elaboração dessas
questões, desta forma as mesmas serão anuladas. Assim como todas as demais
questões da prova específica do emprego. Ver Edital n° 11/2009.
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EMPREGO: Técnico em Segurança do Trabalho
Questão n° 16: esta questão apresentou erro em sua elaboração, todos os itens estão
incorretos e nenhuma das alternativas apresenta esta opção. Desta forma a questão será
anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não
pontuaram na questão.
Questão n° 25: esta questão apresentou erro em sua elaboração. Desta forma a questão
será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.

Questão n° 36: esta questão apresentou erro em sua elaboração. Desta forma a questão
será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que
ainda não pontuaram na questão.
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NÍVEL MÉDIO

EMPREGO: Assistente Administrativo

Questão n° 01: Esta questão está correta com o gabarito apresentado. O texto faz
referência a outros países considerados “megadiversos” pela comunidade ambiental,
deixando claro o que isso significa. Depois relata a grandiosidade do Brasil em relação a
estas características. Tanto está correta a alternativa indicada que o próprio candidato
lembra que a Floresta Amazônica é o maior celeiro de Biodiversidade da terra. No entanto,
esta floresta não é totalmente brasileira e o Brasil é o celeiro da biodiversidade não só pela
Floresta Amazônica, mas porque tem outras extensões com estas características. Desta
forma, não procede o recurso.
Questão n° 03: A questão está correta conforme o gabarito apresentado – o erro de grafia
no suporte da questão não interfere na compreensão sobre o que deve ser feito para
responder a questão. Assim sendo, não assiste razão a candidata.
Questão n° 06: Esta questão está correta com o gabarito apresentado. Conforme as
professoras (mestras em Língua Portuguesa) que elaboraram a questão, confirmam que a
única alternativa correta é a (d), como consta no gabarito divulgado. Desta forma, não
procede o recurso.
Questão n° 07: A questão está correta com o gabarito apresentado. Passando o verbo para
o plural, a frase ficaria assim: “O passado já ensinou que as censuras não são, nem de
longe, as maneiras mais adequadas de se ter uma programação melhor”, portanto há cinco
palavras modificadas. Não há necessidade de passar “uma programação melhor” para o
plural, pois pode ser somente uma programação e não mais de uma.

Questão n° 09: Esta questão foi elaborada com base em referências que não contam no
edital para este emprego. Desta forma a questão será anulada e os cartões de resposta de
todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a
pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não pontuaram na questão.
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Questão n° 11: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, todos os itens estão
corretos e nenhuma das alternativas apresenta esta opção. Desta forma a questão será
anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não
pontuaram na questão.
Questão n° 12: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, todos os itens estão
incorretos e nenhuma das alternativas apresenta esta opção. Desta forma a questão será
anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidos
novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos candidatos que ainda não
pontuaram na questão.
Questão n° 14: Esta questão apresentou erro em sua elaboração, os dois primeiros itens
são verdadeiros e o último é falso e nenhuma das alternativas apresenta esta opção. Desta
forma a questão será anulada e os cartões de resposta de todos os candidatos, deste
emprego, serão corrigidos novamente e será atribuída a pontuação, correspondente, aos
candidatos que ainda não pontuaram na questão.

Questão n° 15: Esta questão está correta com o gabarito apresentado. No suporte da
questão consta o artigo 13 da Lei 8080/90 e a palavra informática não consta neste artigo,
portanto a alternativa está incorreta, como consta no gabarito. Desta forma, não procede o
recurso.
Questão n° 19: A questão está correta com o gabarito apresentado, no suporte da questão
consta - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como, exceto
significando que a alternativa incorreta deve ser assinalada e as alternativas (a), (b), (c ) e
(e) são cópias fiel dos incisos

I, II, III e IV do Artigo 2° da Lei 8142/90. Se o item

apresentado como incorreto está incluído em algum dos itens apresentados como correto,
não vem ao caso nesta questão, porque no seu suporte fez referência ao artigo 2º e neste a
alternativa (d) é a única a ser assinalada.
Questões n° 20 a 24: Estas questões fazem parte da prova de Políticas de Saúde Pública e
foram elaboradas com base em 3 referências (Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (org). Políticas de Saúde - Textos de Apoio. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. Escola
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Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (org). O Processo Histórico do Trabalho em Saúde.
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (org).
Políticas de Saúde: organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde. Rio de
Janeiro: Fiocruz, 2007), indicadas no edital que regulamenta o concurso. Desta forma, não
procede o recurso.
Questão n° 25: A questão está correta com o gabarito apresentado, se o erro de digitação
do ano do documento estivesse na alternativa correta, a questão teria que ser anulada, mas
neste caso, está no suporte da questão, não interfere na resposta.

Questão n° 26: Esta questão está correta com o gabarito apresentado. No suporte da
questão é solicitado que se considere os valores que norteiam a política do Ministério da
Saúde o “HumanizaSUS”, que atravessa as diferentes ações e instâncias do Sistema Único
de Saúde, englobando os diferentes níveis e dimensões da Atenção e da Gestão.

De

acordo com as referências indicadas o item I - autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a
co-responsabilidade, os vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão
são os valores que norteiam a política do HumanizaSus, segundo as referências indicadas
no edital. Desta forma, não procede o recurso.

Questão n° 29: A questão está bem clara em seu enunciado quando se refere a um
aplicativo a ser utilizado CORPORATIVAMENTE. Seguindo o enunciado, podemos verificar
que o aplicativo pode ser revisado por diversas pessoas. Prestando atenção a estas duas
frases chegamos a conclusão de que a idéia é a utilização do software por várias pessoas
ao mesmo tempo, com o intuito de criar (coletivamente) um único arquivo a partir da
colaboração de todos. A palavra “corporativo” advêm de Corporação, que pode ser
entendido como um grupo de pessoas que agem como se fossem um só corpo, uma só
pessoa, buscando um resultado comum, de maneira a criar um corpo, unidade. Portanto, a
opção da alternativa D é a única que se ajusta a idéia. Todas as demais dizem respeito a
formas isoladas de trabalho, que não condizem com o enunciado da questão, pois de nada
adiantaria ter o software e não utilizar as ferramentas para trabalhar corporativamente com
eficácia e eficiência. Desta forma, a questão está correta, conforme o gabarito divulgado.
Questão n° 32: A questão refere-se a configuração normalmente utilizada. E desta forma, a
mesma está correta, pois ao se tentar arrastar um arquivo com o botão direito do mouse, as
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opções disponíveis são MOVER, COPIAR ou CRIAR ATALHO, enquanto que arrastando
com o botão da esquerda, o arquivo é movido. Não podemos confundir o ato de clicar
encima do arquivo com o botão direito do mouse, pois desta forma apareceriam as opções
ABRIR,

EDITAR,

IMPRIMIR,

RECORTAR,

COPIAR,

CRIAR ATALHO,

EXCLUIR,

RENOMEAR, além de outras. A questão é bem clara ao solicitar que o arquivo seja
arrastado pela ação do mouse. Desta forma, a questão está correta conforme o gabarito
divulgado.
Questão n° 35: Esta questão está correta com o gabarito apresentado. Resolvendo a
expressão tem-se 20 +15 dividido por (- 15) ou 35/(-15), que simplificado fica igual a = (-7/3),
como consta no gabarito divulgado. Desta forma, não procede o recurso.
Questão n° 37: Pede-se a quantidade de passadeiras necessárias para passar 40 camisas
diariamente. Afirma-se que se diminuirmos a quantidade original de passadeiras EM 4
pessoas, teremos apenas 8 camisas passadas.

Vejamos, aplicando uma simples regra de três, considerando que “x” seja a quantidade
original de passadeiras:
x

---------- 40

x – 4 --------- 8
40x – 160 = 8x
32x = 160
x=5
Então verificamos que a quantidade de passadeiras necessárias para passar 40 camisas é
05, ou seja, alternativa “a”. Desta forma, a questão está correta, conforme o gabarito
divulgado.
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EMPREGO: Atendente de Farmácia
Questão n° 20: A candidata não fundamentou seu pedido de recurso. Desta forma a Banca
Examinadora não teve como analisar seu pedido.
Questão n° 31: A questão teve seu gabarito publicado de forma incorreta, pois a alternativa
onde se encontra a resposta correta para o que é solicitado é a letra “a” (apenas o item I),
pois verifica-se que o item II está incorreto, visto que o programa importa catálogos em
diversos formatos e não apenas no formato SDX. Além disso, no item III verificamos que o
procedimento descrito é apenas uma pequena parte do procedimento utilizado para
adicionar uma nova conta de e-mail. Desta forma, o gabarito da questão será trocado para
alternativa (a) e todos os cartões de resposta de todos os candidatos deste emprego serão
corrigidos novamente e será atribuída a pontuação correspondente aos candidatos que
assinalaram a alternativa (a).
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NÍVEL FUNDAMENTAL

EMPREGO: Auxiliar de Nutrição

Questão n° 03: A questão apresentou todas as palavras de todas as alternativas corretas,
provavelmente, a correção tenha sido feita pelo próprio computador. Assim a questão será
anulada e as grades de respostas de todos os candidatos, deste emprego, serão corrigidas
novamente e atribuída a pontuação correspondente, aos candidatos que não pontuaram
nesta questão.
Questão n° 04: A questão está correta com o gabarito apresentado. A forma verbal,
“discutiam” (linha 01) tem sentido de ação continuada. Está correta, pois no suporte da
questão não é feita referência à conjugação e/ou pessoa do verbo, mas a forma como ele se
apresenta. Desta forma não procede o recurso.

