
 
  

CONCURSO PÚBLICO DA 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 

OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 
 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2013 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em 
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 
NÍVEL MÉDIO 

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGO(S): ASSISTENTE EM SAÚDE 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo o dicionário Aurélio, a correta grafia da palavra miscigenação 
está de acordo com o gabarito.  
 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'E'. Em relação às assertivas referentes às ideias contidas no texto, todas 
estão incorretas: (I) De acordo com o texto, a pesquisa de Bortolini demonstrou que a extinção dos Neandertais se 
deu por questões ligadas à mudança climática, às doenças e à tecnologia mais avançada (conforme linhas 15-16). 
(II) O texto não afirma que "Ainda hoje existem pessoas que vivem na idade da pedra, pois não se interessam por 
questões tecnológicas, como tablets." Ele coloca que há pessoas que vivem em um momento lítico, pois constroem 
ferramentas de pedra; mas há as que não sabem usar o tablets e que não vivem na era da pedra - ele afirma haver 
diferenças culturais (entre quem sabe e quem não sabe usar tablets) e não genéticas. (III) A última assertiva também 
está errada, uma vez que o desaparecimento dos Neandertais não se se deu exclusivamente em função do 
cruzamento com os Homo sapiens, mas também por causa de mudanças climáticas, doenças e existência de 
tecnologia mais avançada. 
 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva III está incorreta, pois, em nenhum momento, é dito que há 
ou que não há débitos monetários entre a espécie Neandertal e a Da Vinci, apenas faz-se uma comparação em 
termos cognitivos. Além disso, Da Vinci é um representante da espécie Homo sapiens e não constitui uma espécie 
única e diferente da dos outros humanos. Mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. A expressão 'deita abaixo' é usada de maneira conotativa (diferente 
daquela indicada no dicionário). Entretanto a alteração dessa expressão por 'indica' alteraria o sentido, pois a 
pesquisa de Bortolini não indica que existe superioridade cognitiva dos humanos, mas mostra exatamente o 
contrário. Por esse motivo, mantém-se o gabarito. A assertiva II está incorreta, pois a pesquisa de Bortolini não 
confirma a superioridade cognitiva dos Homo, mas desmente tal hipótese. Deve-se atentar ao fato de que a sintaxe 
da oração está em ordem inversa, assim a pesquisa que deita abaixo tal hipótese, e não ao contrário.  
 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. O pronome 'la' está na linha 11, mais especificamente no trecho do texto 
"antes de disputá-la".  
 



QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação ao termo “emigrante” (l.11), pode-se afirmar que: é composto 
pelo sufixo -ante, que forma um substantivo derivado de verbo; é derivado do verbo “emigrar”; poderia ser 
substituído, no contexto de ocorrência, por “emigrado” (de acordo com o dicionário Aurélio); significa aquele que 
deixou seu país para se estabelecer em outro (ao contrário de imigrante, que significa aquele que entra em um país 
estranho, de acordo com Aurélio). A única afirmação que não pode ser feita é a de seu sentido vem ao encontro do 
expresso na palavra “imigrante”, pois afirmar que vem 'ao encontro' significa dizer que possui o mesmo significado. 
Para a afirmativa ser verdadeira, é preciso dizer que elas vem de encontro uma da outra. Por esses motivos, 
mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com Cegalla, afirma-se - A palavra 'extintos' possui um dígrafo 
(in); - A palavra Neandertal possui outro dígrafo (an); - Na palavra, a letra 'g' não possui o som de 'ge' (um só som), 
mas sim o som de uma consoante fricativa palato-alveolar sonora. 'GE' não corresponde, portanto, a um só fonema, 
mas sim a dois. Apesar das considerações apresentadas no estudo teórico da fonologia, ramo da linguística, Mattoso 
Câmara não é bibliografia da prova, portanto, não pode servir como argumento. Por esses motivos, mantém-se a 
questão.  
 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. (a) A palavra “antropocêntrico” (l. 01) não é formado por derivação 
prefixal, mas por um elemento de composição (antro), um radical (centro) e um sufixo (ico). (b) A palavra “lítica” (l. 
08) é um adjetivo derivado de verbo e não um substantivo derivado de um adjetivo. (c) “forasteira” (l. 20) é formado 
por derivação sufixal, cujo radical é “forast-“ e não 'for-', conforme a assertiva indicada. Pelos motivos expostos, 
mantém-se a questão.  
 
QUESTÃO: 09 - ANULADA. Por ter havido um equívoco na identificação da segunda ocorrência do verbo 'ir', anula-
se a questão.  
 
QUESTÃO: 10 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. Em relação às assertivas, 
afirma-se (I) A assertiva I está incorreta, pois, caso o verbo 'foram' (l.03) fosse alterado para 'fossem', o verbo ser, na 
forma 'foi', deveria ser conjugado como 'seria', futuro do pretérito. (II) A assertiva II está correta, pois é possível 
alterar “vivendo” (l.07) por “que vivem” sem causar alterações no sentido da frase. (III) A Assertiva III está incorreta, 
pois, ao substituir "é provável" pelo advérbio "provavelmente", deve-se retirar a conjunção 'que'.  
 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação ao uso do acento indicativo de crase, afirma-se: (a) A 
assertiva I está correta, pois antes de verbo, não se pode usar o acento indicativo de crase. (b) A assertiva II está 
incorreta, pois, enquanto a primeira lacuna da linha 24 aceita o uso de 'às', a segunda não, pois é seguida de um 
substantivo masculino. (c) A assertiva III está incorreta, pois o substantivo 'adaptação' pede um complemento 
iniciado pela preposição 'a'. Como não há determinação do artigo antes do substantivo que complementa 
(ambientes), usa-se a, sem crase. Entretanto, caso estivesse no singular, não se poderia completar a lacuna com à, 
pois 'ambiente' é uma palavra masculina. Pelo exposto, mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'D'. A alteração de 'simbólico' por 'simbolista' provoca alterações no texto, 
pois, de acordo com o dicionário Aurélio, 'simbólico' é referente a, ou que tem caráter de símbolo; enquanto 
'simbolista' é relativo ao, ou que é sectário do simbolismo, que é uma escola literária do fim do séc. XIX, que se 
originou na França, surgida como reação contra o parnasianismo. Há, portanto, alteração no sentido expresso pelas 
duas palavras.  
 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. Na frase "É possível que as variações de Homo sejam representações 
modernas de uma espécie que vem se definindo há dois milhões de anos (l.05-06)", pode-se afirmar que: - O sujeito 
oracional da oração principal é todo o resto do período. Deve-se levar em conta que pode haver uma oração adjetiva 
dentro da oração subordinada subjetiva, uma vez que é preciso fazer uma análise ampla sobre o que é o sujeito (que 
pode estar ou não acompanhado de adjetivos - termos acessórios). - Há quatro orações (é, sejam, vem, definindo). -
A oração 'que vem se definindo há dois milhões de anos' funciona, em sua totalidade, como uma oração adjetiva 
restritiva, e não explicativa. Pelo o que foi exposto, mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'D'. A palavra 'possível' funciona como um adjetivo, que é uma classe de 
palavras que concorda em número e grau com o substantivo; a palavra 'uma', no contexto de ocorrência, funciona 
como um artigo indeterminado, pois refere-se a uma única espécie, e não ao fato de ser uma dentre milhares de 
outras.  
 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'A'. O fenômeno que diz respeito à informalidade abrange vários outros 



fenômenos, que buscam usar um vocabulário mais próximo da linguagem cotidiana. Assim, tem-se a coloquialidade, 
o uso de metáforas, de expressões conotativas, etc., como parte do que se chama informalidade. Um texto formal, 
por sua vez, irá trazer poucos desses elementos, buscando sempre a clareza para que os interlocutores não tenham 
dúvida do que está sendo dito. Assim, a única alternativa que não apresenta quaisquer sinais de informalidade é a 
letra A (Nas cuevas, o pesquisador português encontrou indícios de pintura e ornamentação). Já as outras
alternativas apresentam fenômenos diferentes: B) Longe de soprar um apito final na comunidade científica, achados 
como os de Zilhão causam uma mixórdia acadêmica (l.16-17). - apito final: metáfora; mixórdia: uso coloquial. C) para 
preservar a ideia de que os Neandertais eram brucutus incapazes de comportamento simbólico (l.18). - brucutus: 
coloquialismo. D) E aí teríamos mocorongos capazes de se engajar em transações comerciais. (l. 19-20). 
mocorongos - uso coloquial feito no Norte do país. E) em relação ao homem moderno, os Neandertais eram mais 
cabeçudos e robustos (l.25). - cabeçudos - uso coloquial, gíria, pois há expressões mais formais (cabeça grande).  
 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. Na assertiva I, a proposta de alteração acarreta mudança de sentido, 
conforme estabelecido no gabarito.  
 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva I está incorreta, pois “fértil” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em -l, e “intraespecífica” (l.13) é uma proparoxítona. Já a assertiva II está correta, pois 
“também” (l.13) é acentuada por ser oxítona terminada em -em. Em relação à assertiva III, afirma-se que ela está 
correta, pois, caso os acentos das palavras “está” (l.32) e “história” (l.34) fossem retirados, ainda seriam palavras da 
língua portuguesa: historia (do verbo 'historiar', flexionado na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo) e 
esta (pronome demonstrativo). Pelo demonstrado, mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação às propostas de alteração de palavras do texto: I. A inserção 
do termo “e seus colegas de departamento” imediatamente depois de “João Zilhão” (l.08) não acarretaria 
necessidade de alterações no período. - ERRADA, pois seria necessário fazer as seguintes mudanças: E assim 
também João Zilhão e seus colegas, arqueólogo da Universidade de Barcelona que VÊM estudando a arte deixada 
pelos Neandertais nos sítios Cueva de los Aviones e Cueva Antón, no sudeste da Espanha. II. Caso “matriz” (l.31) 
fosse passada para o plural, seriam necessárias três outras alterações para manter a correção gramatical do 
período. CERTA: Há também UMAS matrizes CULTURAIS que TENTAM nos erguer acima e para fora da natureza 
III. A substituição de “ideia” (l.35) por “opinião” acarretaria necessidade de outras alterações no texto. ERRADA, pois 
não há necessidade de alterações: sempre defendo a opinião de que o sentido de humanidade não automaticamente 
nos exclui do mundo vivo, do mundo animal. Pelos motivos expostos, mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação às ideias contidas no texto e às assertivas, afirma-se: (a) A 
afirmação "Há mais diferenças entre etíopes e esquimós do que entre Homo neanderthalensis e Homo sapiens no 
que se refere às características físicas." - Em desacordo com o texto, que coloca que os neandertais e os homo 
sapiens possuem mais diferenças entre si do que os esquimós e os etíopes (l.10-14). (b) A terceira assertiva (A 
afirmação de que os Neandertais são capazes de simbolizar provoca reações diferentes na comunidade científica, 
que tenta provar o contrário) está de acordo com o texto, pois, conforme colocado nas linhas 18 e 26, para preservar 
a ideia de que os neandertais podiam simbolizar, os cientistas começaram a ter teorias absurdas para explicar tal 
fato: aquisição de adornos via escambo, desenvolvimento acelerado do organismo, entre outras. Pelos motivos aqui 
expostos, mantém-se o gabarito.  
 

MATÉRIA: INFORMÁTICA 
CARGO(S): ASSISTENTE EM SAÚDE 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'B'. O item II está errado porque dando-se um clique, com o botão direito do 
mouse, sobre o local apontado pela seta nº 1, não será exibida a caixa de diálogo "Alterar configurações de Data e 
Hora" como afirmado na alternativa; será exibida um menu com diversas opções, no qual aparece a opção para 
ajustar a data/hora, entretanto não é o que diz a alternativa. A alternativa diz, de forma clara, "será exibida a caixa de 
diálogo "Alterar configurações de Data e Hora"”, o que não ocorre. Tecnicamente, não há nenhum motivo que 
justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, devendo ser mantido o gabarito oficial que foi divulgado.  
 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. Não há como responder a esse recurso devido a falta de ponderação. 
Tecnicamente, não há nenhum motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, devendo ser 
mantido o gabarito oficial que foi divulgado. 
 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'D'. O candidato não apresentou ponderação técnica, apenas expôs o seu 
ponto de vista quanto a questão, não havendo condições da banca de responder a tal recurso. Tecnicamente, não há 



nenhum motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, devendo ser mantido o gabarito 
oficial que foi divulgado.  
 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. Um documento elaborado no LibreOffice Writer pode ser salvo em 
diversos formatos, tais como ".odt", ".ott", ".sxw", ".stw", ".doc", ".docx", dentre outros. Tecnicamente, não há nenhum 
motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, devendo ser mantido o gabarito oficial que foi 
divulgado.  
 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'E'. Na janela principal do LibreOffice Calc, mostrada na Figura 6, dando-se 
um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, será criada uma nova planilha 
eletrônica que, por padrão, terá o nome "Planilha3", uma vez que as planilhas "Planilha1" e "Planilha2" já existem e 
foram renomeadas, respectivamente para "A" e "B". Ressalte-se que, considerando o enunciado da questão, ao se 
clicar no ícone apontado pela seta nº 1, não será criada, automaticamente a planilha com o nome "C" e nem será 
selecionada uma de suas colunas, apenas será criada uma nova planilha de nome "Planilha1" e ficará marcada a 
célula "A1". Observando-se atentamente as alternativas "B", "C" e "D", vê-se, claramente, que elas são diferentes. 
Tecnicamente, não há nenhum motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, devendo ser 
mantido o gabarito oficial que foi divulgado.  
 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. No LibreOffice Calc observa-se que se encontra selecionado o intervalo 
de células D3:F4. Nesse caso, dando-se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone "Soma", 
apontado pela seta nº 1, serão mostrados, nas células "D6", "E6" e"F6", respectivamente, os valores oito, quatro e 
quinze, como constante na alternativa divulgada com o gabarito oficial. O fato de se apresentar o número quatro com 
uma ou duas casas decimais é a mesma coisa, indicando, apenas, que uma célula está formatada com duas casas 
decimais, o que não altera o resultado, ou seja, 4,0 tem o mesmo valor de 4,00, ou dito de outra forma, 4,0 é igual a 
4,00. Tecnicamente, não há nenhum motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, 
devendo ser mantido o gabarito oficial que foi divulgado. 
 

MATERIA: RACIOCÍNIO LÓGICO 
CARGO(S): ASSISTENTE EM SAÚDE 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme bibliografia do edital do concurso, uma conjunção é um 
conetivo. 
 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. Para a conjunção ser verdadeira, temos que C deve ser verdadeiro. 
Sobram como alternativas nesta situação: A e E. Na alternativa A resulta o parênteses falso. Mas na alternativa E o 
parênteses é verdadeiro. 
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. Inexistem erros na questão. Trata-se da interpretação da tautologia de 
De Morgan.  
 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Alternativa D está correta ao associar a propriedade do quantificador 
universal. 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme o enunciado, o sujeito deve ser indeterminado e de 
quantificador universal. 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. Uso do princípio multiplicativo e aditivo de combinatória. 
 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. Na questão não se considera a ordem e não está associada a repetição, 
pois o mesmo funcionário não terá dois períodos de férias. 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. Problema clássico de anagrama. 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Questão sobre o princípio multiplicativo e aditivo de arranjo sem 
repetição. 
 
 

MATERIA: LEGISLAÇÃO 



CARGO(S): ASSISTENTE EM SAÚDE 
 
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva D (Apenas os itens II, III e IV) está correta, conforme 
preceitua o artigo 4º da Lei Complementar nº 10.098, de 03 de fevereiro de 1994. O item I não está de acordo com a 
referida Lei, visto que afirma que "os cargos públicos estaduais são acessíveis SOMENTE aos brasileiros que 
preencham os requisitos legais para a investidura na forma de Lei Complementar, podendo ser de provimento efetivo 
e em comissão", excluindo o acesso dos estrangeiros aos cargos públicos.  
 
QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva B está correta, conforme preceitua o artigo 4º, incisos I ao IV 
e VI do Decreto nº 45.746 de 14 de julho de 2008.  
 
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'A'. A resposta da questão é a assertiva A (Os procedimentos instaurados 
pela Comissão de Ética Pública não são considerados sigilosos.), visto que é a única INCORRETA, conforme 
preceitua o artigo 10 do Decreto nº 45.746 de 14 de julho de 2008. A alternativa A está INCORRETA porque os 
procedimentos instaurados pela Comissão de Ética Pública poderão ser considerados como sigilosos, em especial 
quando contenham dados e informações protegidas sob sigilo legal.  
 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão é clara e exige a resposta INCORRETA, sendo assim, 
podemos referir que a alternativa A está INCORRETA, pois o correto seria "Garantir proteção policial, quando 
necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário", conforme preceitua o art. 11, 
inciso I da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006.  
 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva D está correta, conforme preceitua o art. 5º da Lei nº 11.340 
de 07 de agosto de 2006. A primeira afirmativa está INCORRETA, pois refere que "Configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço 
de convívio permanente de pessoas, SOMENTE COM vínculo familiar; (...)" e, o correto seria "Configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: no âmbito da unidade doméstica, compreendida 
como o espaço de convívio permanente de pessoas, COM OU SEM vínculo familiar; (...)". Sendo assim, o gabarito 
deverá ser mantido.  
 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão exige a resposta INCORRETA, sendo assim, podemos referir 
que a alternativa C está INCORRETA, pois refere que "C) São formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, entre outras: a violência MORAL, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação;" e, o correto seria "C) São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
a violência PSICOLÓGICA, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-
estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de 
ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;", conforme 
preceitua o art. 7, inciso II da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. As demais alternativas estão corretas, em 
especial a alternativa B, conforme recurso interposto. A alternativa B está correta e, de acordo, com o artigo 19, 
caput, da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006.  
 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva E está correta, conforme preceitua o artigo 35 da Lei nº
11.340 de 07 de agosto de 2006.  
 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva E está correta, conforme preceitua o artigo 4, incisos III, IV, V 
e VI da Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010.  
 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva E está correta, conforme preceitua o artigo 1, incisos II, III e 
VI da Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010.  
 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva B está correta, conforme preceituam os artigos 6º; 22, §2º e 



42 da Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010.  
 
QUESTÃO: 59 - ANULADA. O item I está INCORRETO, pois o conceito apresentado relaciona-se a vigilância 
sanitária e, não a vigilância epidemiológica. O item II está CORRETO. O item III está INCORRETO, pois o conceito 
apresentado relaciona-se a vigilância epidemiológica e, não a vigilância sanitária. O item IV está CORRETO. Sendo 
assim, a resposta correta seria - F - V - F - V, não havendo, portanto, gabarito para a questão nas alternativas de 
resposta.  
 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B está INCORRETA porque apresenta uma competência da 
direção ESTADUAL do SUS e, não uma competência da direção MUNICIPAL, conforme preceitua o art. 17, inciso IX 
da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.  
 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D está CORRETA (Apenas I, III e IV), conforme preceitua o 
artigo 4 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Destaca-se que o item II está incorreto, da forma 
como foi referido na questão “II. pagamento de aposentadorias e pensões, EXCETO dos servidores da saúde;”, pois 
o correto seria “pagamento de aposentadorias e pensões, INCLUSIVE dos servidores da saúde;”.  
 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D está CORRETA, conforme preceituam os artigos 4º e 5º , 
incisos I, II, III e IV do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.  
 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B (Apenas II e IV) está CORRETA, conforme preceitua o 
artigo 2º, incisos I a IV da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. O item I está INCORRETO, pois o correto é 
"Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do PODER LEGISLATIVO e aprovados pelo Congresso 
Nacional" e, não "Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do PODER EXECUTIVO e aprovados 
pelo Congresso Nacional". O item III está INCORRETO, pois o correto é "Investimentos previstos no PLANO 
QUINQUENAL do Ministério da Saúde" e, não "Investimentos previstos no PLANO TRIENAL do Ministério da 
Saúde".  
 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A está CORRETA, conforme preceitua o Plano Estadual de 
Saúde (2012 - 2015).  
 
  NÍVEL TÉCNICO 

 
MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo o dicionário Aurélio, a correta grafia da palavra miscigenação 
está de acordo com o gabarito.  
 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'E'. Em relação às assertivas referentes às ideias contidas no texto, todas 
estão incorretas: (I) De acordo com o texto, a pesquisa de Bortolini demonstrou que a extinção dos Neandertais se 
deu por questões ligadas à mudança climática, às doenças e à tecnologia mais avançada (conforme linhas 15-16). 
(II) O texto não afirma que "Ainda hoje existem pessoas que vivem na idade da pedra, pois não se interessam por 
questões tecnológicas, como tablets." Ele coloca que há pessoas que vivem em um momento lítico, pois constroem 
ferramentas de pedra; mas há as que não sabem usar o tablets e que não vivem na era da pedra - ele afirma haver 
diferenças culturais (entre quem sabe e quem não sabe usar tablets) e não genéticas. (III) A última assertiva também 
está errada, uma vez que o desaparecimento dos Neandertais não se se deu exclusivamente em função do 
cruzamento com os Homo sapiens, mas também por causa de mudanças climáticas, doenças e existência de 
tecnologia mais avançada. 
 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva III está incorreta, pois, em nenhum momento, é dito que há 
ou que não há débitos monetários entre a espécie Neandertal e a Da Vinci, apenas faz-se uma comparação em 
termos cognitivos. Além disso, Da Vinci é um representante da espécie Homo sapiens e não constitui uma espécie 
única e diferente da dos outros humanos. Mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. A expressão 'deita abaixo' é usada de maneira conotativa (diferente 
daquela indicada no dicionário). Entretanto a alteração dessa expressão por 'indica' alteraria o sentido, pois a 
pesquisa de Bortolini não indica que existe superioridade cognitiva dos humanos, mas mostra exatamente o 



contrário. Por esse motivo, mantém-se o gabarito. A assertiva II está incorreta, pois a pesquisa de Bortolini não 
confirma a superioridade cognitiva dos Homo, mas desmente tal hipótese. Deve-se atentar ao fato de que a sintaxe 
da oração está em ordem inversa, assim a pesquisa que deita abaixo tal hipótese, e não ao contrário.  
 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. O pronome 'la' está na linha 11, mais especificamente no trecho do texto 
"antes de disputá-la".  
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação ao termo “emigrante” (l.11), pode-se afirmar que: é composto 
pelo sufixo -ante, que forma um substantivo derivado de verbo; é derivado do verbo “emigrar”; poderia ser 
substituído, no contexto de ocorrência, por “emigrado” (de acordo com o dicionário Aurélio); significa aquele que 
deixou seu país para se estabelecer em outro (ao contrário de imigrante, que significa aquele que entra em um país 
estranho, de acordo com Aurélio). A única afirmação que não pode ser feita é a de seu sentido vem ao encontro do 
expresso na palavra “imigrante”, pois afirmar que vem 'ao encontro' significa dizer que possui o mesmo significado. 
Para a afirmativa ser verdadeira, é preciso dizer que elas vem de encontro uma da outra. Por esses motivos, 
mantém-se o gabarito.  
 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com Cegalla, afirma-se - A palavra 'extintos' possui um dígrafo 
(in); - A palavra Neandertal possui outro dígrafo (an); - Na palavra, a letra 'g' não possui o som de 'ge' (um só som), 
mas sim o som de uma consoante fricativa palato-alveolar sonora. 'GE' não corresponde, portanto, a um só fonema, 
mas sim a dois. Apesar das considerações apresentadas no estudo teórico da fonologia, ramo da linguística, Mattoso 
Câmara não é bibliografia da prova, portanto, não pode servir como argumento. Por esses motivos, mantém-se a 
questão.  
 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. (a) A palavra “antropocêntrico” (l. 01) não é formado por derivação 
prefixal, mas por um elemento de composição (antro), um radical (centro) e um sufixo (ico). (b) A palavra “lítica” (l. 
08) é um adjetivo derivado de verbo e não um substantivo derivado de um adjetivo. (c) “forasteira” (l. 20) é formado 
por derivação sufixal, cujo radical é “forast-“ e não 'for-', conforme a assertiva indicada. Pelos motivos expostos, 
mantém-se a questão.  
 
QUESTÃO: 09 - ANULADA. Por ter havido um equívoco na identificação da segunda ocorrência do verbo 'ir', anula-
se a questão.  
 
QUESTÃO: 10 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'D'. Em relação às assertivas, 
afirma-se (I) A assertiva I está incorreta, pois, caso o verbo 'foram' (l.03) fosse alterado para 'fossem', o verbo ser, na 
forma 'foi', deveria ser conjugado como 'seria', futuro do pretérito. (II) A assertiva II está correta, pois é possível 
alterar “vivendo” (l.07) por “que vivem” sem causar alterações no sentido da frase. (III) A Assertiva III está incorreta, 
pois, ao substituir "é provável" pelo advérbio "provavelmente", deve-se retirar a conjunção 'que'.  
 

MATERIA: INFORMÁTICA 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. O item II está errado porque dando-se um clique, com o botão direito do 
mouse, sobre o local apontado pela seta nº 1, não será exibida a caixa de diálogo "Alterar configurações de Data e 
Hora" como afirmado na alternativa; será exibida um menu com diversas opções, no qual aparece a opção para 
ajustar a data/hora, entretanto não é o que diz a alternativa. A alternativa diz, de forma clara, "será exibida a caixa de 
diálogo "Alterar configurações de Data e Hora"”, o que não ocorre. Tecnicamente, não há nenhum motivo que 
justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, devendo ser mantido o gabarito oficial que foi divulgado.  
 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'E'. Não há como responder a esse recurso devido a falta de ponderação. 
Tecnicamente, não há nenhum motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, devendo ser 
mantido o gabarito oficial que foi divulgado. 
 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'D'. O candidato não apresentou ponderação técnica, apenas expôs o seu 
ponto de vista quanto à questão, não havendo condições da banca de responder a tal recurso. Tecnicamente, não há 
nenhum motivo que justifique a mudança de gabarito ou a anulação da questão, devendo ser mantido o gabarito 
anteriormente divulgado. 
 
 

 



 
MATERIA: RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
CARGO(S): TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme bibliografia do edital do concurso, uma conjunção é um 
conetivo. 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. Para a conjunção ser verdadeira, temos que C deve ser verdadeiro. 
Sobram como alternativas nesta situação: A e E. Na alternativa A resulta o parênteses falso. Mas na alternativa E o 
parênteses é verdadeiro. 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. Inexistem erros na questão. Trata-se da interpretação da tautologia de 
De Morgan.  

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'D'. Alternativa D está correta ao associar a propriedade do quantificador 
universal. 

 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme o enunciado, o sujeito deve ser indeterminado e de 
quantificador universal. 
 

 

MATERIA: LEGISLAÇÃO 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva D (Apenas os itens II, III e IV) está correta, conforme 
preceitua o artigo 4º da Lei Complementar nº 10.098, de 03 de fevereiro de 1994. O item I não está de acordo com a 
referida Lei, visto que afirma que "os cargos públicos estaduais são acessíveis SOMENTE aos brasileiros que 
preencham os requisitos legais para a investidura na forma de Lei Complementar, podendo ser de provimento efetivo 
e em comissão", excluindo o acesso dos estrangeiros aos cargos públicos.  

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão é clara e exige a resposta INCORRETA, sendo assim, 
podemos referir que a alternativa A está INCORRETA, pois o correto seria "Garantir proteção policial, quando 
necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário", conforme preceitua o art. 11, 
inciso I da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006.  

 

 
QUESTÃO: 39 - ANULADA. O item I está INCORRETO, pois o conceito apresentado relaciona-se a vigilância 
sanitária e, não a vigilância epidemiológica. O item II está CORRETO. O item III está INCORRETO, pois o conceito 
apresentado relaciona-se a vigilância epidemiológica e, não a vigilância sanitária. O item IV está CORRETO. Sendo 
assim, a resposta correta seria - F - V - F - V, não havendo, portanto, gabarito para a questão nas alternativas de 
resposta devendo ser anulada a questão.  

 

 
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está de acordo com a bibliografia exigida pelo Edital, qual seja, 
o Plano Estadual de Saúde (2012 à 2015).  
 

 

MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 

 
QUESTÃO: 60 - ANULADA. Se em uma única peça de concreto equivale a 0,00465 m3, conforme dimensões 
informadas no enunciado da questão, e o peso específico do material é de 2.500 kg/m3. Esta única peça de concreto 
pesará cerca de 11,625 kg. Valor não encontrado dentre as alternativas de resposta, portanto a questão deve ser 
anulada. 

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'E'. No Rio Grande do Sul é usual a fabricação de tanques de lavar roupa de 
argamassa armada. 

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'A'. Para saber a quantidade de tijolos necessários para erguer as paredes 
citadas no enunciado não é necessário saber a espessura da argamassa. Pode-se fazer o cálculo utilizando apenas

 



as informações das dimensões de um único tijolo e das dimensões das peças a serem erguidas, descontando os 
vãos das janelas e portas citadas na questão. 
 

CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'A'. A referência usada está citada no edital, desta forma o questionamento 
sobre a validade da mesma não pode ser considerado. 

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está baseada na referência em Tratamento Diretamente 
Observado (tdo) da Tuberculose na Atenção Básica- Protocolo de Enfermagem (Brasil, 2011) e não individualizando 
a organização do serviço, nada impede que algum serviço faça o observação da tomada de medicação todos os 
dias, mas a referência citada define como: o tdo consiste na observação da ingestão dos medicamentos, 
preferencialmente todos os dias, ou seja, de segunda a sexta-feira. Esta definição não faz referência a medicação 
injetável, uma vez que neste caso não se observa o paciente ingerindo os medicamentos, eles devem se 
administrados no paciente por um profissional que tem esta competência.  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está baseada na referência citada no edital do referido 
concurso. A resolução de 12 de maio de 2007 não foi solicitada.  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão não afirma ser esta a única forma de esterilizar a gaze 
vaselinada, mas baseado na referência citada, das alternativas propostas a letra “A” é a única certa.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está referenciada nas Terminologias Citadas por Volpato 
(2009), Técnicas Básicas de Enfermagem, que define o antisséptico como: agente que inibe, mas não mata, os 
micro-organismos, desta forma a 2º alternativa é falsa. Desta forma fundamenta-se a manutenção da questão com a 
resposta do gabarito B.  

 

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. Os questionamentos feitos referem-se a direitos reprodutivos e não 
direito sexuais, conforme solicitado. (baseado no caderno de atenção básica: nº 26 - Saúde sexual e reprodutiva,
(Brasil, 2010), assinale com V, as afirmativas verdadeiras, ou F, as falsas, em relação às alternativas que referem-se 
aos direitos sexuais. A 1ª e a 5ª alternativas são falsas por estarem relacionados, nesta referência, como direitos 
reprodutivos e não sexuais.  

 

 
QUESTÃO: 63 - ANULADA. Os questionamentos feitos em relação a alternativa III tem procedência (III. As vacinas 
têm custo variável, em geral alto.), baseado na referência, a alternativa correta seria: III. As vacinas têm custo 
variável, em geral baixo. Os demais questionamentos estão fundamentados na referência citada. Baseado na 
alternativa III fundamenta-se a anulação da questão, pois o gabarito não oferece resposta correta para marcar.  

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso solicitado referem-se a um equívoco do candidato, baseado no 
calendário básico de vacinação da criança (Brasil, 2013), a vacina pneumocócica 10 - Valente (conjugada) está 
recomendada para ser aplicada aos 2 meses, a 1ª dose; aos 4 meses, a 2ª dose; aos 6 meses, a 3ª dose; aos 12 
meses, o reforço conforme letra A do gabarito.  

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'E'. O recurso solicitado referem-se a afirmativa V (V. Incentivar o cliente a 
participar o máximo possível do banho, oferecendo assistência quando necessário.) entendendo que esta não se 
aplica a qualquer tipo de banho. A questão está fundamentada na referência citada (em fundamentos de 
enfermagem Potter, 2009), que a considera verdadeira.  

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso solicitado referem-se a afirmativa II (II. Medir a pressão arterial 
entre dez e cinco minutos de repouso.) a segunda alternativa não está errada. A bibliografia diz para verificar a 
pressão após cinco minutos de repouso, mas fazê-lo com mais de 5 minutos não está errado, 5 minutos é o tempo 
mínimo de repouso.  

 

 
  

CARGO(S): TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

 
QUESTÃO: 57 - ANULADA. Houve um erro na edição da questão faltando à pergunta “Quais são corretas?” ou 
“Quais são falsas?” Como há alternativa que responde corretamente ambas as perguntas, a questão teve de ser 
anulada.  

 



 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. Existem dois tipos de paridade: par e ímpar. Na paridade par, se adiciona 
um bit tal que o número de bits em 1 seja par e, na paridade ímpar, o bit acionado faz com que a palavra tenha um 
número ímpar de bits em 1. Como apenas uma alternativa deve estar correta, era possível a identificação de que a 
paridade ímpar estava sendo usada, pois, caso contrário, múltiplas alternativas estariam válidas.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'E'. Note que a questão pergunta sobre o endereço que identifica a rede a 
qual o IP 185.22.33.44 pertence. A identificação da rede pode ser obtida pela operação lógica e bit-a-bit entre um IP 
pertencente a rede e a máscara e rede, no caso, 255.255.0.0, que resulta em 185.22.0.0. Desta forma, a alternativa 
E) é a que apresenta a correta identificação da rede.  
 

 

CARGO(S): TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'D'. As nomenclaturas utilizadas na anatomia humana, são chamadas de 
"Nomenclatura Universal", no Brasil as mesmas foram revisadas pela última vez em 1997, em São Paulo, por 
especialistas da área. Os termos anatômicos não seguem o dicionário da língua portuguesa e sim nomenclaturas 
internacionais. O termo Bregma assim citado, refere-se a união das suturas coronal e sagital.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'A'. A designação de áreas são: Área Livre: Qualquer área que não seja 
classificada como área controlada ou área supervisionada. Área Supervisionada: área para qual as condições de 
exposição ocupacional são mantidas sob supervisão, mesmo que medidas de proteção e segurança especificas não 
sejam normalmente necessárias. Área Controlada: Área sujeita a regras especiais de proteção e segurança, com a 
finalidade de controlar as exposições normais, prevenir a disseminação de contaminação radioativa e prevenir ou 
limitar a amplitude das exposições potenciais.  

 

 
QUESTÃO: 55 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. Resposta correta letra C   

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão tem como título, "Assinale a alternativa correta", sendo assim a 
alternativa A, referente ao recurso, onde se diz " a gordura é um tipo de densidade física no corpo humano menos 
radiodensa que o ar" realmente está incorreta, pois a gordura é MAIS radiodensa que o ar.  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. As questões são técnicas e os termos utilizados em Anatomia Humana, 
Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e outras áreas da medicina são os mesmos sempre, não 
podemos modificar nomenclaturas, portanto o termo "PITCH" utilizado nesta questão é sim um termo que pode 
ocorrer em questões de prova, já que o profissional da área deve sem dúvidas conhecer.  

 

 
QUESTÃO: 69 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'A'. A alternativa correta é letra
A.  

 

 
QUESTÃO: 70 - ANULADA. A ênfase da questão 70 foi modificada, isso quer dizer ao invés de "... Entre os deveres 
dos técnicos e tecnólogos em radiologia, conforme o código de Ética, encontra-se o que está descrito na alternativa:" 
o correto seria " Entre os deveres dos técnicos e tecnólogos em radiologia, conforme o código de Ética, assinale a 
alternativa INCORRETA."  
 

 

CARGO(S): TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. O candidato argumenta, em seu recurso, a inexistência da referência 
bibliográfica, para resposta à questão 54, matéria de conhecimentos específicos. Cita a Portaria nº 1.378 de 09 de 
julho de 2013, citada no enunciado da questão. A referida Portaria nº 1.378, de 09 de julho de 2013, consta, sim, de 
Edital de retificação 02/2013, publicado em 29 de outubro de 2013, item 5.14, pelo Sr. Secretário de Estado da 
Saúde no Rio Grande do Sul. Portanto, bibliografia existente conforme Edital 02/2013 de retificação. Questão 
mantida. Gabarito mantido. Recurso indeferido.  
 
 

 

   
Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2014. 
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