
 
  

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 SUPERIOR 
 

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CARGO(S): TODOS OS CARGOS 
 

 
QUESTÃO: 01 - ANULADA. Em relação às assertivas, afirma-se: (a) A primeira assertiva está em desacordo com as 
ideias contidas no texto, uma vez que a assertiva fala que "O fato de os seres humanos aperfeiçoarem suas 
habilidades como cozinheiros foi o passo principal para terem desenvolvido mais neurônios", enquanto o texto coloca 
que a hipótese mais aceita é a de que os humanos tem mais neurônios por adquirirem uma habilidade especial na 
cozinha. Assim, há uma diferença semântica importante entre 'aperfeiçoar' (que implica que algo ja existia) e 'adquirir' 
(implicando que algo não existia previamente). (b) A segunda assertiva está em desacordo com as ideias contidas no 
texto, pois como não fazemos fotossíentese, é necessário mais energia para manter os neurônios funcionando, 
energia que vem, necessariamente, da comida. Como precisamos de muita energia, que pode ser obtida com pouca 
comida, a assertiva está incorreta. (c) A terceira assertiva está correta, pois, de acordo com o texto (l.38-39), "leva-se 
horas para ingerir alimentos que rendem bem pouco em termos de energia". É importante colocar que, para haver o 
alimento virar energia, é preciso que a digestão seja feita, e não apenas a ingestão. (d) A última assertiva está em 
desacordo, pois em nenhum momento é citado que todos os seres humanos comem comida industrializadas, afinal 
existem aqueles que preferem comer comida crua (l.36-39) Pelos não haver gabarito correto, anula-se a questão.  

 

 
QUESTÃO: 02 - ANULADA. Em virtude do objeto da assertiva III estar presente no Acordo Ortográfico, promulgado 
pelo Decreto no 6.583, de 29/09/2008, que não constava como programa da prova, anula-se a questão.  

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'C'. Em relação às propostas de alteração de palavras do texto, explica-se: I. 
Substituição de “ao largo de” (l.01) por “por” na frase "Mas passei ao largo de todas as caixas". De acordo com o 
dicionário Aurélio, 'ao largo de' significa 'longe de; a distância; abastadamente'; enquanto a preposição 'por' significa 
'lugar através do qual se passa, corre ou entra, ou por cima do qual alguém ou algo desliza ou se estende, Lugar 
onde se está de passagem'. Ou seja, não há equivalência semântica, pois, no original, passa-se longe das caixas, 
enquanto na alterada, passa-se através das caixas, pelas caixas. Na primeira, há um distanciamento; na segunda, 
não. Há, portanto, alteração semântica. II. Inserção de “totalmente” antes da palavra “incrementada” (l.22), na frase 
"durante sua existência provavelmente já incrementada pela cozinha." O acréscimo do advérbio 'totalmente' acarreta 
mudanças semânticas, uma vez que a inseriria a ideia de que não haveria mais espaço para incrementar a existência 
dos seres humanos, pois ela já estaria completa. Há, assim, alteração semântica. III. Substituição de “dilaceram”
(l.34) por ?comem?, na frase "os chimpanzés dilaceram a carne". 'Dilacerar' significa, de acordo com Aurélio, 'Rasgar 
em pedaços; despedaçar com violência', enquanto 'comer' significa 'Introduzir (alimentos) no estômago, pela boca, 
mastigando-os e engolindo-os'. Nesse caso, a ideia de que os alimentos são rasgados com violência é perdida com a 
alteração das palavras. Há, também, alteração semântica. IV. Substituição de “engolfar” (l.46) por “absorver”, na 
frase "conseguimos (..) engolfar as 2 mil calorias". De acordo com Aurélio e Luft, o significado de engolfar, no 

 



contexto em questão, é 'absorver-se'. Porém, o significado do verbo, na forma pronominal é 'preocupar intensamente, 
deixar absorto, enlevar, concentrar-se, aplicar-se, arrebatar-se' (LUFT, 2008). Só que tal concepção não está de 
acordo com o contexto de uso, já que a autora refere-se ao consumo de 2 mil calorias em 10 minutos - concepção 
que só pode ser compreendida através do uso do verbo em sua forma transitiva direta (de acordo com Aurélio, é do 
verbo transitivo direto a concepção de 'realizar absorção de uma substância'). Faz-se necessário entender que a 
alteração de palavras precisa ir além do dicionário, pois a autora faz um uso quase metafórico da palavra, pois quer 
mostrar a rapidez da absorção do alimento, quase o caráter violento da ação. Pelos motivos expostos, mantém-se o 
gabarito.  
 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'A'. Sobre o uso do acento indicativo de crase: (1) Na linha 06, caso 
trocássemos “me leva” por “explica”, não haveria condições para o uso da crase. - Verdadeira. Primeiramente, ainda 
que não haja crase na frase original (o que me leva ao título do post), há condições, pois há a presença da 
preposição a + artigo o - ou seja, caso tivéssemos um substantivo feminino (frase, por exemplo), haveria crase: o que 
me leva à frase do post. Agora, caso trocássemos 'me leva' por 'explica', não haveria condições para o uso da crase, 
uma vez que este verbo, no sentido de 'dar explicação, expressar' é transitivo direto. (2) "Tanto na linha 13 quanto na 
linha 16, o verbo “chegar” é transitivo indireto, sendo necessário o uso da preposição “a” antes do objeto. Entretanto, 
na segunda ocorrência, não é possível utilizar crase, pois há um numeral cardinal referente a um substantivo não 
determinado por artigo." - Verdadeira, pelo que se segue: Primeiro, para determinar a regência de um verbo, é 
preciso observar o contexto de ocorrência - na frase em questão, ele é transitivo indireto, e não intransitivo. De 
acordo com Aurélio, 'chegar' é transitivo indireto quanto 'atingir o ponto de, alcançar'; já Luft (2008) coloca que o 
verbo é indireto, com a preposição 'a', quando significa 'alcançar, atingir'. Assim, a primeira parte está correta, uma 
vez que as duas ocorrências do verbo chegar possuem o sentido de 'alcançar' e precisam estar acompanhados da 
preposição 'a'. Já a segunda parte da assertiva também está correta, pois, de acordo com Cegalla (2007, p.280): 
"não há crase diante de numerais cardinais referentes a substantivos não determinados pelo artigo, usados em 
sentido genérico". Ora, o substantivo 'neurônios' não está determinado, caso contrário haveria a presença do artigo 
determinado 'o', e está precedido de um numeral cardinal (três). Apenas pela compreensão de que o verbo está 
sendo usado em seu sentido indireto (alcançar), pode-se perceber que não há nenhum caso de omissão de termos 
(chegamos a ter três vezes mais), apenas de sentido diferente daquele com o qual estamos acostumados. (3) Caso 
alterássemos “graças” (l.20) por “por causa”, a frase ficaria corretamente escrita da seguinte forma: “não por causa 
do carnivorismo, nem do domínio do fogo, mas à junção das duas coisas”. FALSA. Apesar do enunciado afirmar que 
a questão referia-se à transitividade verbal e não a nominal, a questão é falsa, pois a escrita correta, caso 'graças' 
fosse alterado por 'por causa' seria: não por causa do carnivorismo, nem do domínio do fogo, mas DA junção das 
duas coisas - pois o termo 'junção de duas coisas' refere-se ao nome 'graças' e deve seguir a regência. (4) Apesar de 
não haver indicação para completar os parênteses com V ou F, pode-se inferir que esse é o comando da questão, 
uma vez que é necessário analisar as assertivas. Além disso, mesmo que houvesse alguma dúvida, há mais 
perguntas de verdadeiro ou falso, e a estrutura da questão pode ser inferida. Pelos motivos aqui expostos, mantém-
se o gabarito.  

 

 
QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação às propostas de substituição: (I) A inserção de 'e bolo inglês' 
após 'Chocottone' acarretaria mudanças relacionadas à concordância de número, pois de singular passaria-se para o 
plural e cinco outras palavras precisariam ser alteradas. (II) Caso 'Chimpanzés' fosse para o singular, apenas outras 
quatro palavras sofreriam alteração no período em que se insere: Chimpanzé, por exemplo, É FORÇADO a passar 
seis horas por dia mastigando folhas, frutas e raízes, e ELE PRECISA de uma hora de mastigação para engolir 
aproximadamente 300 g de carne crua. Em relação a presença de um artigo antes de palavras singulares, Cegalla 
(2007) não coloca em sua gramática tal necessidade; tampouco faz Bechara (2006). Ou seja, a presença de um 
artigo, seja definido ou indefinido, não é essencial para a oração, conforme a bibliografia publicada em edital (III) A 
alteração de 'Os humanos' por 'O indivíduo' acarretaria a necessidade de sete outras mudanças, e não de apenas 
cinco. Pelos motivos expostos, mantém-se o gabarito. 
 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. A referência do pronome “o” (l.10 - 1a ocorrência) é a expressão 'nosso 
cérebro' (l.09), como pode ser feito pelo teste de substituição: mas é possivelmente o que tem o maior número de 
neurônios concentrados - mas é possivelmente nosso cérebro - nosso cérebro tem o maior número de neurônios. É 
importante observar que na frase em questão, há dois pronomes (o e que) que retomam a expressão, e que cada um 
está subordinado a uma oração diferente. Dessa maneira, é preciso analisar todas as orações separadamente para 
observar se o referente está correto ou não. 
 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'A'. Em relação às propostas de alteração: (a) A assertiva II mantém o 
sentido original da frase, uma vez que se considera apenas o que está escrito nas frases, e não em todo o texto. 
Nesse caso, a palavra 'Cozidos', que funciona não como apenas um simples adjetivo que explica o sentido, mas 
representa uma oração que está oculta - 'quando estão cozidos', o 'por que estão cozidos' - assim, a alteração de 
'cozidos, os alimentos amolecem' para 'alimentos amolecidos por causa do cozimento' apresentam a mesma 
proposição, ainda que o enunciado seja diferente. Já 'se tornam mais fáceis de mastigar e de engolir' é transformado 

 



em 'fazem com que haja maior facilidade de mastigação e de deglutição'. Ou seja, tanto 'tornar-se' como 'fazem com 
que haja' mantém a ideia de mudança entre a facilidade do alimento cozido x o alimento cru. Assim, as duas frases, 
embora diferentes na superfície, apresentam a mesma ideia. (b) A assertiva III também está correta, pois a reescrita 
mantém o sentido original. Na frase original, tem-se: “Se não cozinhássemos, teríamos que passar mais de seis 
horas por dia mastigando”, já na reescrita: 'O fato de não cozinhar implicaria a necessidade de mastigar os alimentos 
por mais de seis horas por dia.' O questionamento dos candidatos refere-se ao fato de que, ao afirmar que 
'necessidade de mastigar os alimentos por mais de seis horas por dia', poder-se-ia estar sendo ambíguo, querendo 
dizer que um mesmo alimento deferia ser mastigado por mais de seis horas. Entretanto, ainda que aceitemos tal 
ambiguidade, deve-se deixar claro que a mesma está presente na frase original, pois não está claro o que se está 
mastigando (um alimento, todos os alimentos?). Dessa maneira, ao colocar a expressão 'os alimentos' apenas se 
está preocupado em preencher o espaço do complemento do verbo 'mastigar' (que não é preenchido na frase 
original), tendo em vista que, na reescrita, a falta do objeto traria incorreção à frase. Por esse mesmo motivo, 
colocou-se o objeto no plural, a fim de que a ambiguidade na expressão original fosse mantida. Caso a banca tivesse 
escolhido a expressão 'o alimento', estaria desfeita a ambiguidade, pois seria um único e não o período. Faz-se 
importante deixar claro, também, que, por uma questão de escopo semântico, ao se falar em mastigar em relação à 
alimentação, fala-se em alimentos, e não em fumo, chicletes, etc. Pelos motivos aqui expostos, mantém-se o 
gabarito.  
 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'E'. Sobre os sinais de pontuação: (a) A segunda assertiva é falsa, uma vez 
que a colocação de vírgulas antes da palavra “que” (l.37) e depois da palavra “crus” (l.37) causaria alteração no 
sentido da frase. Para compreender o motivo de tal assertiva ser falsa, é preciso olhar para a diferença entre uma 
oração adjetiva explicativa e uma oração adjetiva restritiva: a primeira é marcada por estar entre vírgulas, a segunda 
não. Assim, ao dizer 'Os humanos que hoje decidem (enganadamente) adotar uma dieta de alimentos crus', fala-se 
apenas sobre aqueles homens que adotam uma dieta de alimentos crus; enquanto, caso estivesse entre vírgulas, 
todos os humanos estariam sendo considerados, e não apenas uma parte deles. Ou seja, enquanto no contexto 
original restringe-se a classe de homens: apenas aqueles que comem alimentos crus; no contexto alterado (com as 
vírgulas), adiciona-se uma explicação geral para toda a classe de homens. (b) A terceira assertiva é falsa, uma vez 
que está em questionamento todas as ocorrências de vírgulas das linhas 16 e 30. Caso o questionamento fosse 
apenas sobre uma das vírgulas de uma das linhas, estaria especificado. Assim, na linha 16, tem-se vírgulas 
separando um aposto; enquanto na linha 30, as duas primeiras vírgulas separam uma expressão explicativa e a 
terceira vírgula separa palavras assindéticas. (c) A assertiva é falsa, pois os parênteses da linha 37 poderiam ser 
substituídos por vírgulas, uma vez que o advérbio 'enganadamente' está isolado por ter um caráter explicativo, que é 
mantido pelo uso das vírgulas. Pelos motivos expostos, mantém-se o gabarito.  

 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. Em relação às assertivas, afirma-se: (I) A palavra 'carnivorismo' é 
formada por derivação sufixal, pois, ao radical 'carnívoro', anexa-se o sufixo -ismo. Não se trata de uma composição 
pois carnívoro vem do latim 'carnivoru', e a essa base que o sufixo é anexado. Já a palavra 'carboidrato' é composta 
por composição, uma vez que possui dois radicais sem alterar sua estrutura. Por esses motivos, a assertiva está 
incorreta. (II) A palavra 'rendimento' é formada por derivação sufixal, visto que o sufixo -imento é anexado ao radical 
'render'. É preciso verificar que, para a derivação ser possível, o sufixo -r é retirado e a vogal temática 'e' assume 
uma a forma de 'i', por questões fonéticas. Assim, -imento equivale-se a - mento, que significa 'ação ou resultado da 
ação?, segundo o dicionário Aurélio. Já a palavra 'mastigação' também é formada por sufixação, uma vez que '-ção' 
é uma forma variante de '-ão', sufixo latino que indica ação. A assertiva II está, portanto, correta. (III) A palavra 
“desnutridos” (l.38) é formada por derivação prefixal e sufixal, uma vez que possui o prefixo 'des-' e o sufixo nominal 
formador de particípio '-ido'; enquanto “incompetência” é formada por uma derivação prefixal, já que possui o prefixo 
'in-' adicionado ao radical 'competência' (que tem origem no latim).  
 

 

MATERIA: LEGISLAÇÃO 
 

TODOS OS CARGOS 
 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa C está CORRETA, conforme preceituam os artigos 33, §2º e 
3º e 34 da Lei Complementar 10.098 de 03 de fevereiro de 1994. Os itens I, II e III estão corretos. O item IV está 
incorreto, da forma como foi abordado na questão "IV. Considera-se serviço noturno o realizado entre as 22 (vinte e 
duas) horas de um dia e as 6 (seis) horas do dia seguinte", pois o correto seria ". O correto seria "IV. Considera-se 
serviço noturno o realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte".  

 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A (V - F - V - V) está CORRETA, conforme preceituam os 
artigos 39, 41 e 42 da Lei Complementar 10.098 de 03 de fevereiro de 1994. Destaca-se que, a segunda afirmativa 
está incorreta, da forma como foi referido na questão "Em nenhuma hipótese, poderá a readaptação acarretar 
aumento ou diminuição da remuneração do servidor, MESMO se tratando da percepção de vantagens cuja natureza 
é inerente ao exercício do novo cargo", pois o correto seria "Em nenhuma hipótese poderá a readaptação acarretar 

 



aumento ou diminuição da remuneração do servidor, EXCETO quando se tratar da percepção de vantagens cuja 
natureza é inerente ao exercício do novo cargo." No que tange a troca dos termos “TÍTULO II” por “TÍTULO I”
constitui-se em erro de digitação e não altera o sentido da questão.  
 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E está CORRETA, conforme preceituam os artigos art. 130, 
131, 132 e 134 da Lei Complementar 10.098 de 03 de fevereiro de 1994. 
 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão exige a assertiva que apresenta uma afirmativa incorreta. 
Nesse caso, a alternativa D apresenta uma afirmativa INCORRETA, conforme preceituam os artigos art. 2º, 4º, 8º, 9º 
e 11 da Lei nº 13.694, de 19 de janeiro de 2011. A assertiva D, está incorreta da forma como foi referido na questão 
"D) Nas datas comemorativas de caráter cívico, as instituições de ensino públicas E PRIVADAS deverão inserir nas 
aulas, palestras, trabalhos e atividades afins, dados históricos sobre a participação dos negros nos fatos 
comemorados", pois o correto seria "Nas datas comemorativas de caráter cívico, as instituições de ensino públicas 
deverão inserir nas aulas, palestras, trabalhos e atividades afins, dados históricos sobre a participação dos negros 
nos fatos comemorados.".  

 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E está CORRETA, conforme preceitua o artigo art. 3º da Lei 
nº 13.694, de 19 de janeiro de 2011. No que tange a inserção dos termos “DENTRE OUTRAS” não altera o sentido 
da questão.  

 

 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A (Apenas I e II) está CORRETA, conforme preceitua o 
artigo 1º, §1º ao 4º da Lei nº 13.694, de 19 de janeiro de 2011. O item I está INCORRETO, da forma como foi referido 
na questão "I. DISCRIMINAÇÃO racial é toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, 
serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional 
ou étnica", pois o correto seria "I. DESIGUALDADE racial é toda situação injustificada de diferenciação de acesso e 
fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica.". O item II está INCORRETO, da forma como foi referido na questão "II. DESIGUALDADE 
racial é toda distinção, exclusão ou restrição baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que 
tenha por objetivo cercear o reconhecimento, o gozo ou o exercício dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais em qualquer campo da vida pública ou privada, asseguradas as disposições contidas nas legislações 
pertinentes à matéria", pois o correto seria II. DISCRIMINAÇÃO racial é toda distinção, exclusão ou restrição 
baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que tenha por objetivo cercear o reconhecimento, o 
gozo ou o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em qualquer campo da vida pública ou 
privada, asseguradas as disposições contidas nas legislações pertinentes à matéria". Os itens III e IV estão corretos 
e se baseiam no Estatuto Estadual da Igualdade Racial, Lei nº 13.694, de 19 de janeiro de 2011.  

 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão exige a resposta INCORRETA e, nesse caso é a alternativa C, 
conforme preceitua o artigo 7º, inciso III da Lei nº 13.694, de 19 de janeiro de 2011. A alternativa C está 
INCORRETA, da forma como foi referido na questão "C) inclusão da questão da saúde da população negra como 
PARÂMETRO CURRICULAR NACIONAL nos currículos do ENSINO FUNDAMENTAL", pois o correto seria "C) 
inclusão da questão da saúde da população negra como TEMA TRANSVERSAL nos currículos DOS ENSINOS 
MÉDIO E SUPERIOR". 
 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão exige a resposta INCORRETA e, nesse caso a alternativa A 
(Apenas a I e II) apresenta os itens incorretos, conforme preceitua o artigo 3º, § 1º, 2º e 3º do Decreto nº 45.746 de 
14 de julho de 2008. O item I está INCORRETO, da forma como foi referido na questão "I. A Comissão de Ética 
Pública será integrada por TRÊS cidadãos de reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada e experiência na 
Administração Pública, designados pelo Governador do Estado para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução", pois o correto seria "I. A Comissão de Ética Pública será integrada por CINCO cidadãos de 
reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada e experiência na Administração Pública, designados pelo 
Governador do Estado para mandato de dois anos, permitida uma recondução". O item II está INCORRETO, da 
forma como foi referido na questão "II. O exercício das funções junto à Comissão de Ética Pública SERÁ 
REMUNERADO.", pois o correto seria "II. O exercício das funções junto à Comissão de Ética Pública NÃO ENSEJA 
QUALQUER REMUNERAÇÃO, ...". Os itens III e IV estão corretos. 
 
QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B está CORRETA, conforme preceituam os artigos 8º, 
caput; §1º; §2º e artigo 9º do Decreto nº 45.746 de 14 de julho de 2008. 
 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa B está CORRETA, conforme preceitua o artigo 1º, incisos I a 
IV do Anexo I do Decreto nº 45.746 de 14 de julho de 2008. 
 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão exige a resposta INCORRETA e, nesse caso é a alternativa C, 

 



conforme preceitua o art. 12, incisos I ao IV e VI da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. A alternativa C está 
INCORRETA, da forma como foi referido na questão "C) remeter, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, expediente 
apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;", pois o correto 
seria "C) remeter, no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da 
ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;". 
 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão exige a resposta INCORRETA e, nesse caso é a alternativa B, 
conforme preceitua o art. 16 da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. A alternativa B está INCORRETA, da forma 
como foi referida na questão "B) Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata 
a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência 
especialmente designada com tal finalidade, APÓS O recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.", pois o 
correto seria "B) Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a Lei nº 11.340, 
de 07 de agosto de 2006, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente 
designada com tal finalidade, ANTES DO recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.".  
 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A está correta, conforme artigos 20, 22, 23, 24 e 26 da Lei 
nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. Destaca-se que a questão é clara em seu enunciado ao exigir a resposta de 
acordo com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340). É importante ressaltar que eventuais discussões doutrinárias ou 
previsões de legislações diversas restaram afastadas de acordo com o enunciado da questão e o Edital do concurso. 
Os itens I e II estão CORRETOS, conforme art. 20 e 26 da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006, respectivamente. 
O item III está INCORRETO porque é de competência do juiz fazer os encaminhamentos estabelecidos no art. 23 da 
Lei e, não a autoridade policial. O item IV está INCORRETO porque para a proteção patrimonial dos bens da 
sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as 
seguintes medidas, entre outras: (...); proibição temporária e, não permanente para a celebração de atos e contratos 
de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; suspensão e não 
revogação das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; (...).  

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B (V - V - F - F - V) está CORRETA, conforme preceitua o 
artigo 24, incisos I, II, III, VIII e VI da Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010. (V) A prática de cultos, a celebração de 
reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados para 
tais fins. (V) A celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. (F) A 
fundação e a manutenção, por iniciativa pública e privada, de instituições beneficentes ligadas às respectivas 
convicções religiosas; O correto seria: "A fundação e a manutenção, por iniciativa PRIVADA, de instituições 
beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas;". (F) A comunicação a autoridade policial para abertura de 
ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros 
locais; O correto seria: "A comunicação ao MINISTÉRIO PÚBLICO para abertura de ação penal em face de atitudes 
e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais". (V) A coleta de 
contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades 
religiosas e sociais das respectivas religiões. 
 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D (V - V - F - V - V) está CORRETA, conforme preceitua o 
artigo 48, incisos I ao V da Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010. (V) Promover a igualdade étnica e o combate às 
desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas. (V) Formular políticas 
destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra. (F) 
CENTRALIZAR a implementação de ações afirmativas realizadas pelos governos estaduais. O correto seria: 
DESCENTRALIZAR a implementação de ações afirmativas realizadas pelos governos estaduais. (V) Articular planos, 
ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica. (V) Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos 
criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas.  

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E (I, II, III e IV) está CORRETA, conforme preceituam os 
artigos 9 e 10 da Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010. No que tange a troca dos termos “FEDERAL” por 
“FEDERAIS” e “DISTRITAL” por "DISTRITAIS" as alterações não interferem no sentido da questão.  

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B (Apenas II e IV) está CORRETA, conforme preceituam os 
artigos 2; 3; 56, § 1 e § 2 da Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010. Os itens I e III estão corretos. O item II está 
incorreto da forma como redigido na questão "II. Durante os 3 (TRÊS) primeiros anos, a contar do exercício 
subsequente à publicação do Estatuto de Igualdade Racial, os órgãos do Poder Executivo Federal que desenvolvem 
políticas e programas nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, 
desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer, discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos 
programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, 
cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos 
públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros." O correto seria: "II. Durante os 5 (CINCO) primeiros anos, a contar do 

 



exercício subsequente à publicação do Estatuto de Igualdade Racial, os órgãos do Poder Executivo Federal que 
desenvolvem políticas e programas nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, 
habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer, discriminarão em seus orçamentos anuais a 
participação nos programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à 
educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, 
financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros." O item IV está incorreto da forma como redigido na 
questão "IV. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias 
fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz 
político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o 
fortalecimento da identidade nacional e INTERNACIONAL." O correto seria: "IV. Além das normas constitucionais 
relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e 
culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade 
étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade NACIONAL BRASILEIRA". 
 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão exige os itens incorretos e, nesse caso, é a alternativa C 
(Apenas I, II e III), conforme preceitua o artigo artigo 42, I a IV do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. O item IV
está correto. O item I está incorreto da forma como redigido na questão "I. O descumprimento JUSTIFICADO de 
responsabilidades na prestação de ações e serviços de saúde e de outras obrigações previstas no Decreto." O 
correto seria: "I. O descumprimento INJUSTIFICADO de responsabilidades na prestação de ações e serviços de 
saúde e de outras obrigações previstas neste Decreto;". O item II está incorreto da forma como redigido na questão 
"II. A apresentação do Relatório de gestão a que se refere o inciso IV do art. 4º, da Lei nº 8.142, de 1990". O correto 
seria: "II. A NÃO apresentação do Relatório de gestão a que se refere o inciso IV do art. 4º, da Lei nº 8.142, de 
1990". O item III está incorreto da forma como redigido na questão "III. Outros atos de natureza LÍCITA de que tiver 
conhecimento". O correto seria: "III. Outros atos de natureza ILÍCITA de que tiver conhecimento". 
 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E (I, II, III e IV) está CORRETA, conforme preceitua o artigo 
13 do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.  
 
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D (V - V - F - V) está CORRETA, conforme preceituam os 
artigos 2º, inciso VII; 3º; 4º; 18 do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. (V) Os Serviços Especiais de Acesso 
Aberto são serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação 
laboral, necessita de atendimento especial. (V) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de 
promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, 
mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e 
hierarquizada. (F) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo MUNICÍPIO, em articulação com os ESTADOS, 
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT. O correto seria: As Regiões de 
Saúde serão instituídas pelo ESTADO, em articulação com o MUNICÍPIO, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas 
na Comissão Intergestores Tripartite - CIT. (V) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de 
maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de 
saúde. 
 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa D (F - V - V - V) está CORRETA, conforme preceitua o 
artigo 16, incisos I, II, III; artigo 17, inciso II da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. (F) Acompanhar, controlar e 
avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). A assertiva está incorreta, pois apresenta uma 
competência da direção estadual do SUS. (V) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. (V) 
Participar na formulação e na implementação das políticas: de controle das agressões ao meio ambiente; de 
saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho. (V) Definir e coordenar os sistemas: de 
redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância 
epidemiológica; e vigilância sanitária.  
 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa correta é a C (Apenas I, II e III), conforme preceituam os 
artigos art. 8º; 13; 14-B, §1º e 20 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Os itens I, II e III estão corretos. O item 
IV está incorreto da forma como redigido na questão "IV. Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 
(COSEMS) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de 
matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do 
regulamento." O correto seria: "IV. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes 
estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante 
função social, na forma do regulamento.".  

 

 
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão exige a alternativa incorreta e, nesse caso, é a alternativa A, 
conforme preceituam os artigos 12, 14, 18, 21 e 29 da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. A 

 



alternativa A está incorreta da forma como foi apresentada na questão "A) Os recursos DOS ESTADOS serão 
repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da 
Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde". O correto seria "A) Os recursos DA UNIÃO serão 
repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da 
Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde. "  
 
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta é a alternativa D, conforme preceitua o artigo 1 da Lei 
Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. Os itens I, III e IV estão corretos. O item II está incorreto da forma 
como foi apresentado na questão "II. percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados 
SEMESTRALMENTE pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e serviços públicos de 
saúde;". O correto seria "II. percentuais mínimos do produto da arrecadação de impostos a serem aplicados 
ANUALMENTE pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde;".  

 

 
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'E'. A resposta correta é a alternativa E (I, II, III e IV), conforme preceitua o 
artigo 200, incisos I, II, VI e VII da Constituição Federal. No que tange ao tema da questão, destaca-se que este está 
contemplado no Edital, conforme retificação ocorrida em 30/10/2013 - Edital nº 02/2013 - Retificação do Edital de 
Concursos n° 01/2013 e Prorrogação das Inscrições.  

 

 
QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é a alternativa C (I, II e III), conforme preceituam os 
artigos 196; 198 e 199, §1º da Constituição Federal. No que tange ao tema da questão, destaca-se que este está 
contemplado no Edital, conforme retificação ocorrida em 30/10/2013 - Edital nº 02/2013 - Retificação do Edital de
Concursos n° 01/2013 e Prorrogação das Inscrições.  

 

 
QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E está correta, conforme preceituam os artigos 9 e 11, 
incisos I, V, VI e VII da Portaria GM/MS nº 204 de 29 de janeiro de 2007. O conteúdo abordado na questão está 
previsto no Edital.  

 

 
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa C está correta, conforme preceituam os artigos 20 e 26, 
incisos I da Portaria GM/MS nº 204 de 29 de janeiro de 2007. O conteúdo abordado na questão está previsto no 
Edital.  

 

 
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A está correta, conforme preceituam os artigos 2 3 da 
Portaria GM/MS nº 204 de 29 de janeiro de 2007. O conteúdo abordado na questão está previsto no Edital.  
 

 

MATERIA: INFORMÁTICA 
 

CARGO(S): TODOS 
 

 
QUESTÃO: 11 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'. Na Figura 1(a), do 
Windows Explorer, é exibido o conteúdo de um disco removível, também chamado, informalmente, de "pen drive", 
que recebeu a denominação de "Disco removível (H:)", no qual existem diversas pastas, tais como "A1", "A2" e "A4", 
dentre outras. No Windows Explorer, selecionou-se a pasta "A4" e, depois, posicionou-se o cursor do mouse sobre a 
pasta "P2", mas não se deu um clique no botão esquerdo do mouse sobre essa pasta, pois a pasta "A4" continua 
selecionada. Nessa situação, continuará selecionada a pasta "A4". Portanto, no Windows 7 Professional, 
pressionando-se, uma vez, a tecla "DELETE", do teclado, será mostrada uma caixa de diálogo solicitando a 
confirmação de exclusão da pasta "A4", porque encontra-se ativa a configuração da "Lixeira" chamada "Exibir caixa 
de diálogo de confirmação de exclusão" (Figura 1(b)). A seguir, pressionado-se o botão "OK", dessa caixa de diálogo, 
será excluída apenas a pasta "A4", que não poderá ser recuperada com os recursos da "Lixeira", do Windows, uma 
vez que esse sistema operacional não oferece recursos nativos para recuperação de conteúdo de disco removível ou 
"pen drive". Apesar da questão estar tecnicamente correta, divulgou-se erroneamente a alternativa correta, que é a 
"A" e não a "C", como divulgado com o gabarito oficial. Tecnicamente, deve-se, apenas, mudar o gabarito oficial da 
letra "C" para a "A". Não há nenhum motivo técnico que justifique a anulação da questão.  

 

 
QUESTÃO: 12 - ANULADA. Nessa questão, digitou-se, erroneamente, a tecla "CRTL" do teclado, em vez de 
"CTRL". Apesar desse erro de digitação não ser proposital, pode ter causado dificuldades na resolução da questão. 
Tecnicamente, há motivos que justificam a anulação da questão.  

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'D'. O conceito básico da questão é saber diferenciar seleção de células de 
seleção de colunas. Na Figura 5, foram selecionadas, sequencialmente, as colunas "D", "C" e "B", o que é 
comprovado pela inscrição na "Caixa de nome", do seguinte conteúdo B1:D1048576. Não foram selecionadas 
apenas um intervalo de células, como, por exemplo, B1:D7. Observa-se que as colunas "B", "C" e "D" tem dimensões 
maiores que a coluna "A". Nessa situação, passa-se a analisar cada uma das alternativas dessa questão: A 

 



alternativa I está errada, pois ao se posicionar o ponteiro do mouse, exatamente na linha vertical que separa duas 
colunas, como apontado pela seta nº 1, e dando-se um duplo clique, no botão esquerdo do mouse, apenas a coluna 
"A" será afetada pela operação, passando a ser exibida na largura padrão do Calc. Nesse caso, está errada a 
redução de tamanho das colunas "B", "C" e "D". A alternativa II está correta, pois ao se posicionar o ponteiro do 
mouse, exatamente na linha vertical que separa duas colunas, como apontado pela seta nº 2, e dando-se um duplo 
clique, no botão esquerdo do mouse, apenas as colunas "B", "C" e "D" serão afetadas pela operação, passando, 
cada coluna a ter igual tamanho e o menor possível, de acordo com o padrão do Calc, para comportar o conteúdo 
das células, que nesse caso é o mesmo, uma vez que todas as células possuem um número com dois dígitos. Tal 
operação não afeta a coluna "A", como exibido na figura constante nessa alternativa. A alternativa III está correta, 
pois ao se posicionar o ponteiro do mouse, exatamente na linha vertical que separa duas colunas, como apontado 
pela seta nº 3, e dando-se um duplo clique, no botão esquerdo do mouse, apenas as colunas "B", "C" e "D" serão 
afetadas pela operação, passando, cada coluna a ter igual tamanho e o menor possível, de acordo com o padrão do 
Calc, para comportar o conteúdo das células, que nesse caso é o mesmo, uma vez que todas as células possuem 
um número com dois dígitos. Tal operação não afeta a coluna "A", como exibido na figura constante nessa 
alternativa. 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: 14 - MANTIDA alternativa 'B'. Na janela principal do LibreOffice Writer, mostrada na Figura 3, observa-
se que se encontram selecionadas, apenas, parte das linhas identificadas pelos números 1 e 2. Nesse caso, dando-
se um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, será inserida, apenas, uma 
linha em branco imediatamente abaixo da última linha, ou seja, a identificada pelo número 2, conforme constante na 
alternativa divulgada com o gabarito oficial, estando erradas as alternativas "A" e "C". Nessa situação, entretanto, 
caso fosse dado um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 2, seria inserida, 
apenas, uma nova coluna, em branco, entre as colunas "Nome" e "Tarefa", estando erradas as alternativas "D" e "E". 
A prova impressa está nítida e não compromete a resolução da questão. O fato de ampliar os ícones é um auxílio a 
mais para ajudar o candidato, facilitando a resolução da questão. 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 'E'. O texto introdutório da prova é bem claro ao informar que "(3) os 
programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham 
sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou 
mostradas visualmente, se necessário;". Ressalte-se ainda que, nesse mesmo texto, consta o seguinte: (5) para 
resolver as questões desta prova, considere, apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como 
essas orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, os 
enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.". 
Portanto, o candidato deve ater-se as condições impostas e não realizar outras considerações que estão fora do 
escopo da prova. O LibreOffice Calc encontram-se com suas configurações padrão de instalação, não tendo sido 
alteradas as mesmas. É importante destacar que, em várias funcionalidades e recursos o comportamento do 
LibreOffice Calc e Microsoft Word são diferentes, como no caso dessa questão. Na Figura 4(a), do LibreOffice Calc, 
selecionou-se o intervalo de células B2:D4 (ver "Caixa de nome"). Nessa situação, dando-se um clique, com o botão 
esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 1, e exibida a caixa de diálogo da Figura 4(b) que ao ser 
pressionado o botão "Sim", pode-se afirmar que será realizada a mesclagem e centralização do conteúdo das células 
selecionadas, passando a área de trabalho a ser exibida conforme mostrado na alternativa "E", divulgada com o 
gabarito oficial. 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): TODOS 
 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'C'. Os números citados na questão são meramente ilustrativos, portanto não 
se requisita do candidato conhecimentos matemáticos referentes a números primos. Além disso, é importante
lembrar que uma sentença condicional é falsa quando a condição é verdadeira e a consequência é falsa. 

 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. Tautologia de consequência lógica do silogismo disjuntivo.  

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B está correta, pois se trata de uma tautologia de 
equivalência de intercâmbio de quantificadores entre sentenças categóricas. 

 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. Situação de combinatória sem repetição, permutação. 
 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'C'. Princípio multiplicativo e aditivo com repetição teremos. 56 elevado na 
sexta potência.   

 



 
MATERIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO(S): ADMINISTRADOR 

 
 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão aborda os fundamentos da administração, tema esse que faz 
parte do programa do concurso. Chiavenato utiliza diversos pensadores, cientistas, com o objetivo de substanciar 
sua obra, entre eles: Ford, Taylor, Mayo, Senge, dentre outros. Dentro desse contexto, foi mencionado pela banca 
Likert, um dos grandes pensadores da administração, no desenvolvimento da questão.  

 

 
QUESTÃO: 53 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'A' PARA ALTERNATIVA 'B'. Gabarito divulgado de 
maneira incorreta.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. No entendimento de diversos autores, inclusive no utilizado como 
bibliografia, sempre haverá agum tipo de ruído em uma comunicação, devendo o administrador minimizar seus 
efeitos de modo que não haja distorção na mensagem. Portanto o gabarito está mantido.  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'. A expressão “pelo menos” indica, nesse caso, que existem mais de três 
estágios no desenvolvimento e, não o estabelecimento de um mínimo de razoabilidade.  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'C'. A sequencia correta proposta por Laudon e Laudon (2007) - bibliografia 
recomendada - é a seguinte: 1- definir e entender o problema; 2 - desenvolver soluções alternativas; 3 - escolher a 
melhor solução; e 4 - implementar a solução. Portanto a alternativa C é a que representa a ordem correta.  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'B'. O fato de não estar mencionado o autor na questão não a inviabiliza, pois 
na bibliografia recomendada está mencionado o livro Sistemas de Informações Gerenciais dos autores Laudon e 
Laudon. O Protocolo de Transferência de Arquivo (FTP): é uma ferramenta para recuperar e transmitir arquivos a 
partir de um computador remote. O termo recuperar nesse contexto é utilizado quando o “cliente” busca (recupera) 
um arquivo no servidor disponibilizado.  

 

 
QUESTÃO: 58 - ANULADA. Por erro na transcrição do número da lei.   

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'A'. O que prepondera no enunciado da questão, ou seja, as atividades 
financeiras e contábeis. A citação do autor na construção do enunciado apenas conduz a visão que se quer dar ao 
questionamento. Citando-se Gitman e para os autores não implica interpretação diferenciada a respeito do assunto, o 
que ocorreria somente se houvesse uma listagem de autores diferenciados daquele citado no inicio da questão. 
Portanto o gabarito está mantido.  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito está mantido, visto que a Lei 4320 consta na bibliografia do 
concurso e o conteúdo faz parte do programa: administração financeira, princípios da administração pública e atos 
administrativos.  

 

 
QUESTÃO: 61 – MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva II afirma: Do custo instalado de um novo ativo, que é o 
desembolso líquido exigido para a sua aquisição. Nessa afirmação, o que há de mais relevante é a sua segunda 
parte, que diz: o desembolso líquido, ou seja, o custo, nesse caso, considera todos os gastos com o ativo. Portanto, 
é necessário ater-se a todos os termos que constituem a afirmação, interpretando-a à luz dos preceitos contábeis. 

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'E'. A Lei Federal 8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações e é 
indispensável para qualquer administrador publico seu conhecimento. O equivoco na data publicada não impede a 
resposta a questão, visto que a lei é conhecida como “Lei 8666”.  

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'C'. A Lei Federal 8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações e é 
indispensável para qualquer administrador publico seu conhecimento. O equivoco na data publicada não impede a 
resposta a questão, visto que a lei é conhecida como “Lei 8666”.  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'A'. Os conceitos emitidos nas assertivas II e III estão incorretos, portanto o 
gabarito está mantido.  

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'D'. O planejamento operacional faz parte do planejamento estratégico de 
uma organização, portanto a resposta está correta e o gabarito mantido.  

 



 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito está mantido. As assertivas II e III estão incorretas, pois a 
resignação gera a conformidade e apatia, enquanto a fuga ou compensação é a busca de outra atividade ou 
recompensa alternativa.  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão utiliza, como base para sua elaboração a CLT que faz parte da 
bibliografia do concurso (Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del5452.htm)  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'C'. Os conceitos utilizados para descrição de administração estratégica 
estão descritos na bibliografia recomendada para o concurso.  
 

 

CARGO(S): ANALISTA DE SISTEMAS 
 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'E'. Em nenhum momento é cobrado conhecimento de Windows. A questão 
refere-se, apenas, a conhecimento do uso da linguagem PHP conforme constante no edital. O PHP pode ser 
utilizado no Windows ou no Linux o seu comportamento é semelhante, com a diferença da notação entre pastas e 
diretórios. O candidato não apresentou recurso referente ao conteúdo técnico da questão. 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: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. Transcreve-se, abaixo, a alternativa I, dessa questão: insert into 
Ent_NotaFiscal values (NF_num.nextval, '1/1/2001', 100,00); Essa notação está errada pelos seguintes motivos: (1) 
em nenhum momento foi dito que houve a criação de uma "sequence"; e (2) na declaração INSERT a vírgula é 
utilizada como separador de campo, devendo-se utilizar o ponto para caracterizar casas decimais. Nesse caso, não 
se pode utilizar a vírgula como separador de valores decimais, ou seja, não se pode utilizar a notação 100,00 , deve-
se utilizar o ponto, cuja notação seria 100.00. Portanto, dessa forma não seria possível inserir um segundo registro, 
na tabela "Ent_NotaFiscal", tornando a alternativa errada. 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: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. Acreditamos que haja um engano por parte do candidato. Não há dúvidas 
que o candidato concorda com as cincos práticas específicas, estando ponderando, apenas a ordem das setas, o 
que é completamente irrelevante. Tanto faz posicionar uma prática mais a direita ou mais a esquerda, mais para 
cima ou para baixo, elas continuam sendo práticas específicas. Em nenhum momento, na questão foi feita uma 
associação entre a seta nº 1 e a prática nº 1. Conforme constante no texto introdutório da questão, as setas servem 
para identificar o local para aonde apontam e, conforme dito anteriormente, em nehum momento é dito que esses 
números referem-se a práticas específicas. Pede-se que o candidato estude o constante na bibliografia básica do 
concurso constante em CMMI2. Modelo de maturidade. Disponível em: . Acesso em 29 ago. 2013, páginas 341 a 
347, assim como CHRISSIS, Mary Beth; KONRAD, Mike e SHRUM, Sandra. CMMI for Development: Guidelines for
Process Integration and Product Improvement. 3. ed. SEI Series in Software Engineering. Addison-Wesley, página 
487. 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: 65 - MANTIDA alternativa 'C'. Os candidatos concordam que a alternativa II está errada e, também, que 
a alternativa III está correta, havendo um questionamento apenas quanto ao item I. Em um projeto de 
desenvolvimento de software, a qualidade de um sistema informatizado depende, em grande parte, da qualidade de 
seus requisitos. Quanto mais sólidos e estáveis forem os requisitos , maior a possibilidade de sucesso no 
desenvolvimento de um software. Portanto, a especificação de requistos deve satisfazer as característica de 
Correção, Precisão, Completude, Consistência, Priorização, Verificabilidade e outras, para ser considerada de 
qualidade. Um dos itens mais importantes é a Precisão, o que significa que todo requisito presente em uma 
especificação tenha apenas uma única interpretação, ou seja, todos os requisitos são entendidos da mesma forma 
por todos os stakeholders, restringindo ao máximo as ambiguidades. A ambiguidade é um problema tão sério que as 
diversas técnicas de modelagens, diagramas e outros exploram conceitos de modo a evitá-la, como é o caso do 
Diagrama Entidade Relacionamento e os da UML. Maiores informações o candidato pode obter no livro 
KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de Software. 2 ed. São Paulo: Novatec Editora, 2007, 
em suas páginas de 172 a 189, especialmente a de número 184, assim como no site 
http://www.wthreex.com/rup/v711_ptbr/index.htm: guia Equipe / Produtos de trabalho / Domínios do RUP / Requisitos 
/ Especificação de Requisitos de Software / Especificação de Requisitos de Software / A SRS exibe características 
fundamentais, ambos referenciados na bibiografia básica do concurso. O termo "stakeholders" é utilizado no 
Processo Unificado Rational (RUP), constante no site http://www.wthreex.com/rup/v711, referenciado na bibliografia 
básica do concurso (RATIONAL SOFTWARE CORPORATION. Rational Unified Process. Disponível em: . Acesso 
em: 29 ago. 2013.). 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: 68 - MANTIDA alternativa 'A'. O candidato não questionou tecnicamente a questão, apenas apresentou 
a sua opinião de que não consta no programa de Conhecimentos Específicos da área as noções relativas a IPv6 ou 
IPv4. Há um erro de interpretação do candidato, uma vez que consta claramente no edital nos itens "Rede de 
computadores : Conceitos básicos: saber os fundamentos de rede de computadores" e "Protocolos: TCP/IP 
(fundamentos, arquitetura, classes de endereçamento IP, máscara de rede, segmentação de rede, protocolos IP ... )". 
IPv6 e IPv4 são protocolos que fazem parte da pilha de protocolos TCP/IP, da qual se cobrou conhecimentos sobre 
básicos e fundamentais dos mesmos. IPv4 e seu sucessor, o IPv6, são protocolos, sem conexão, para uso em 
comutação de pacotes redes. 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.  
 

 

CARGO(S): ARQUITETO 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é alternativa “C”, pois indica que apenas as 
afirmativas I, II e V da questão estão corretas. O que está descrito no item 1.2.1.2.2. Hidráulica e Fluido-Mecânica (p. 
6) da RDC 50/2002. As afirmativas que indicam a necessidade de descrições detalhadas (itens III e IV) não fazem 
parte do escopo da referida etapa (estudo preliminar).  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta segue a bibliografia indicada e também os critérios que o 
autor apresenta com relação a comparação de tipologias presentes na Figura 1: tipologias de apartamentos em 
unidade de internação - Fonte: GÓES, R. Manual prático de arquitetura hospitalar. O autor destaca que o ruído vindo 
da circulação na tipologia II (e não da tipologia I) é mais Intenso, portanto a resposta da questão é a letra D.  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão elaborada segue a bibliografia GÓES, Ronald. Manual prático 
de arquitetura hospitalar. São Paulo: Ed. Blucher, 2004. p. 5.  

 

 
QUESTÃO: 56 - ANULADA. Os argumentos apresentados são procedentes.   

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'C'. A afirmação incorreta (resposta C) é: O custo de construção, em média, 
corresponde a 40% da parte civil (espaços) e 60% de instalações e o custo de manutenção das instalações 
corresponde a 40% do custo total de manutenção. De acordo com o autor (Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
O Custo das Decisões Arquitetônicas no Projeto de Hospitais. 1995 p. 23), essa relação é inversa: Enfocando o 
problema a partir do ponto de vista quantitativo, pode-se afirmar que em média, nas edificações: a) O custo de 
construção: 60% correspondem à parte civil (espaços); 40% correspondem às instalações. b) O custo de 
manutenção: 70% correspondem às instalações; 30% correspondem à parte civil (espaços).  

 

 
QUESTÃO: 60 - ANULADA. Os argumentos apresentados são procedentes.  

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'E'. Entre os programas solicitados consta “Teoria do projeto de arquitetura”, 
cujo tema abordado na questão encontra-se em uma das bibliografias indicadas: MIQUELIN, Lauro Carlos. Anatomia 
dos edifícios hospitalares. São Paulo: CEDAS, 1992, não sendo necessária a leitura das “Notas sobre hospitais” da 
enfermeira Florence Nightingale para responder a questão. Nesse sentido não se justificam as solicitações de 
anulação da questão ficando a mesma MANTIDA.  

 

 
QUESTÃO: 65 - ANULADA. “I. Materiais. II. Detalhes. III. Proporção. IV. Forma” são exemplos de obtenção da 
unidade pelo único meio possível: similaridade. Nesse sentido, a questão realmente não permite uma interpretação 
correta, pois faltou no enunciado essa explicação. Nesse sentido a questão é ANULADA.  

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'B'. A alteração do texto não interfere em sua interpretação, sendo o item 
8.4.3 apenas complementado com o texto do item 9.4, dado que a própria norma faz essa indicação de 
complementação. Nesse sentido a questão é MANTIDA.  

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi formulada com base na bibliografia indicada, SILVA, Daiçon 
M. da; SOUTO, André K. Estruturas: uma abordagem arquitetônica. Porto Alegre: UniRitter Ed., 2007, cujo conteúdo 
encontra-se na página 21. Conforme o livro, a alternativa “A” está incorreta, pois seu exemplo não poderia ser 
“pilares e pórtico”, mas “cabos e tirantes”. Nesse sentido a questão é MANTIDA.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi formulada com base na bibliografia indicada, AZEREDO, 
Hélio A. de. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Edgard Blücher, 2006, cujo conteúdo encontra-se na página 
155. Independente das interpretações possíveis, a questão deve levar em consideração o que está escrito no livro, 

 



sendo que nesse o item III não está correto, pois entre parênteses encontra-se o rincão e não a cumeeira, como 
escrito pelo autor do livro. Nesse sentido a questão é MANTIDA.  
 

CARGO(S): ARQUIVISTA 
 

 
QUESTÃO: 51 - ANULADA. Por erro de redação ao transcrever o número da Lei na alternativa E, deixando duas 
respostas incorretas. 

 

 
QUESTÃO: 55 - ANULADA. Alternativa B idêntica à alternativa D, indicada como gabarito. Dessa forma, anula-se a 
questão. 

 

 
QUESTÃO: 62 - ANULADA. Recursos procedentes, questão anulada.   

 
QUESTÃO: 64 - ANULADA. Recursos procedentes, questão anulada.  

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa correta fundamenta-se no item “e”, inciso VI, “Quanto aos 
locais de acervo e ambiente de trabalho” das Orientações para preservação de documentos do SIARQ-RS, de maio 
de 2012, p. 4. 

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa I e II descreve a subfunção 1.1, relativas as séries 1.1.1 e 
1.1.2, subsérie 1.1.2.2 (p.1); a alternativa III refere-se à função 2, subfunção 2.2 referente a atuação judicial, p. 5; a 
alternativa IV refere-se ao função 3, subfunção 3.2, série 3.2.1 (p.25) e a alternativa V refere-se função 2, subfunção 
2.7, série 2.7.2, (p.21). Todas as alternativas encontram-se fundamentadas no TDD, razão porque todas estão 
corretas. 

 

 
QUESTÃO: 70 - ANULADA. Recursos procedentes, questão anulada.  
 

 

CARGO(S): ASSESSOR JURÍDICO 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão exige a alternativa que contempla os itens incorretos. Nesse 
caso, a alternativa B apresenta os itens II e IV incorretos, conforme preceituam os artigos 18, § 1°, incisos I a III; § 5º; 
Art. 19, incisos I a IV da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Os 
itens I e III estão corretos. O item II está incorreto da forma como foi referido na questão "II. Não sendo o vício 
sanado no prazo máximo de CINCO DIAS, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a 
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da 
quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do 
preço.", pois o correto seria "II. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de QUINZE DIAS, pode o consumidor 
exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos; o abatimento proporcional do preço." O item IV está incorreto da forma como foi referido na questão 
"No caso de fornecimento de produtos in natura, será SEMPRE responsável perante o consumidor o fornecedor 
imediato.", pois o correto seria "No caso de fornecimento de produtos in natura, SERÁ RESPONSÁVEL perante o 
consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor."  

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é a alternativa C, conforme preceitua o artigo 4º, 
§único, alíneas A a D da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
Observa-se que a alternativa C, apresenta uma prioridade do ESTUTO DO IDOSO (Art. 3º, §único, inciso IV da Lei nº
10.741, de 01 de outubro de 2003) e, não do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, como exigido no 
enunciado da questão.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'B'. A resposta correta é a alternativa B (Apenas II e IV), conforme 
preceituam os artigos 17, § único, incisos I a IV; 38, incisos I a IV; e 34 da Lei nº 10.741 de 1° de outubro de 2003, 
ESTATUTO DO IDOSO. Os itens II e IV estão corretos. O item I está incorreto, da forma como foi referido na questão 
"I. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na 
aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: reserva de pelo menos 2% (DOIS POR CENTO) 
das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos; implantação de equipamentos urbanos 
comunitários voltados ao idoso; eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade 
ao idoso; critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão.", pois o correto 
seria "Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na 
aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: reserva de pelo menos 3% (TRÊS POR CENTO) 
das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos; implantação de equipamentos urbanos 

 



comunitários voltados ao idoso; eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade 
ao idoso; critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Observa-se que a 
alternativa refere que deverá ser reservado "... pelo menos 2% das unidades habitacionais residenciais para 
atendimento aos idosos ...", quando a lei exige que sejam reservados pelo menos 3% das unidades habitacionais 
residenciais para atendimento aos idosos, o que torna o item incorreto, conforme artigo 38, inciso I do Estatuto do 
Idoso. O item III está incorreto, da forma como foi referido na questão "III. É assegurada prioridade na tramitação dos 
processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente 
pessoa com idade igual ou superior a 65 (SESSENTA E CINCO) anos, em qualquer instância.", pois o correto seria 
"É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências 
judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (SESSENTA) anos, em 
qualquer instância." Assim, da forma como foi redigido o item III, excluímos o direito das pessoas que possuem de 60 
a 65 anos, tornando o item incorreto, conforme artigo 71 do Estatuto do Idoso.  
 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta é a alternativa D, conforme preceituam os artigos 41, 
incisos I a V; 42; 45 e § único; 48, §único; 54 e 67, incisos I a III do Código Civil de 2002. A alternativa A está 
incorreta , pois de acordo com o art. 42 do CC são pessoas jurídicas de direito público externo e, não interno os 
Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. A alternativa B está 
incorreta, pois de acordo com o art. 54, inciso V do CC, desde 2005, conforme alteração dada pela Lei nº 11.127 de 
2005, não é mais obrigatório que o estatuto das associações contenham o modo de constituição e de funcionamento 
dos órgãos administrativos. A alternativa C está incorreta, pois de acordo com o art. 48, §único do CC decai em três 
anos o direito de anular as decisões.... D) CORRETA: Art. 45 E § único. A alternativa E está incorreta, pois de acordo 
com o art. 67, incisos I a III para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma seja deliberada 
por DOIS TERÇOS e, não pela maioria....  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão exige quais os itens incorretos e, nesse caso é a alternativa A 
(Apenas I e II), conforme preceituam os artigos 235; 236; 238; 239 e 240 do Código Civil de 2002. Destaca-se que a 
a inclusão da palavra "assim" não altera o sentido da frase.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é a alternativa C (Apenas I, II e III), conforme 
preceituam os artigos 79; 80, incisos I e II; 82; 83, incisos I a III; 99, incisos I a III; 98 do Código Civil de 2002. O item 
IV está INCORRETO, pois de acordo com o art. 98 do CC são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público interno (o externo não é considerado).  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. A resposta correta é a alternativa E (I, II, III e IV), conforme preceitua o 
artigo 38, incisos I a IV da Constituição Federal de 1988.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão exige a resposta incorreta e, nesse caso, é a alternativa B, 
conforme preceituam os artigos 73, §1º, incisos I a IV; 73, §2º, incisos I e II; 73, §3º; 74, incisos I a IV; 74, §1º da 
Constituição Federal de 1988. Quanto a supressão da palavra "dela" na alternativa E, não prejudica o sentido do 
texto.  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta é a alternativa D (2, 1, 2, 1, 2, 1, 2), conforme 
preceituam os artigos 102 e 105 da Constituição Federal de 1988.  

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é a alternativa C (Apenas I, II e III), conforme 
preceituam os artigos 9, incisos I, II, VII e 10, inciso X da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. O item IV está 
INCORRETO, pois apresenta ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, quando o enunciado da 
questão requer ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito.  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é a alternativa C, conforme preceitua o artigo 174, 
incisos I a III do Código de Processo Civil. A alternativa A está INCORRETA, pois o prazo máximo para finalização 
dos atos processuais é às 20 horas e, não às 22 horas. Art. 172, §1º e §2º do Código de Processo Civil. A alternativa 
B está INCORRETA, pois o prazo para resposta do réu só começará a correr no primeiro dia útil seguinte ao feriado 
ou às férias e, não no primeiro dia após a prática do ato. Art. 173, incisos I e II; § único do Código de Processo Civil. 
A alternativa D está INCORRETA, pois é defeso (proibido) às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou 
prorrogar os prazos peremptórios. O juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer 
prazos, mas nunca por mais de 60 (sessenta) dias. Art. 182 do Código de Processo Civil. A alternativa E está 
INCORRETA, pois computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, ao contrário 
do apresentado na assertiva. Art. 184, §1º, incisos I a II; §2º do Código de Processo Civil.  

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'A'. A resposta correta é a alternativa A (Apenas I e II) conforme preceituam 
os artigos 202, incisos I a IV; 210; 214, § 1º e 2º e 217 do Código de Processo Civil. O item III está incorreto, pois o 

 



comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, ao contrário do referido na assertiva. O item IV está 
incorreto, da forma como foi redigido na questão "IV. Não se fará, porém, a citação, salvo para evitar o perecimento 
do direito: a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso; ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, 
consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) 
dias ÚTEIS seguintes; aos noivos, nos 3 (três) primeiros dias de bodas; aos doentes, enquanto grave o seu estado." 
e o correto seria de acordo com o artigo 217 do CPC "... ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consangüíneo 
ou afim, em linha reta, ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) DIAS 
SEGUINTES;".  
 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é a alternativa C, conforme preceitua o artigo 312 do 
Código Penal. O item IV está incorreto, pois a consumação NÃO se prolonga no tempo dando-se em momento 
DETERMINADO.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'E'. A resposta correta é a alternativa E (I, II, III e IV), conforme preceituam os 
artigos 142, 144, 148 e 151 do Código Tributário Nacional.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. O recurso interposto não traz referência à composição das questões.  
 

 

CARGO(S): ASSISTENTE SOCIAL 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'B'. A pergunta é clara quando refere sobre a definição de intersetorialidade e 
não como argumentado no recurso, sobre atribuição das equipes de saúde da família. 

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'A'. Não se trata de interpretação conforme argumentado no recurso, por isso 
apenas a alternativa “A” corresponde ao pensamento literal da autora, de acordo com a bibliografia. 

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa “C” não está descrita na Resolução nº 493 de 2006. A 
questão perguntava CONFORME RESOLUÇÃO. 

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'A'. Não se trata de não considerar o trabalho de todos os profissionais da 
saúde e sim de valorizar o saber interdisciplinar no fazer em saúde, de acordo com Fleury, bibliografia referenciada 
em edital. 

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão se refere ao projeto da reforma sanitária – O SUS fortalece a 
Equidade como conceito e condição de ampliação do acesso Universal. 

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão se refere literalmente à bibliografia indicada, não se trata de 
questionar a atualidade da expressão, mas sim o que diz a lei. De fato, atualmente está correto que não nos 
referimos mais a renda mensal vitalícia / RMV, todavia deve-se observar o que consta na lei. 

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão é clara quando questiona o que subsidiou teórica e 
filosoficamente a prática profissional (dec de 30). Neotomismo / plataformas do Serviço Social – São Tomas de 
Aquino. 

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão se refere ao entendimento da autora (conforme bibliografia) 
em relação ao período histórico citado. 

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão se refere à resolução nº 383/99, que é clara na definição da 
contribuição do Assistente Social em sua prática para o entendimento ampliado de Saúde. A questão é literal à lei. 

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão é clara em relação à Gestão do SUAS, do sistema como um 
todo, e não apenas o nível municipal de gestão. Na bibliografia, a NOB se refere à política do SUAS. 
  

 

CARGO(S): ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva correta (“C”) não estabelece ou exige detalhamento de 
requisitos ou condição absoluta de aplicabilidade e jurisprudência para a legislação correlata (considerada a Lei 
141/2012 e outras legislações que tratam da mesma questão). Primordialmente deve ser considerado o contexto 
narrativo em questão e a situação problema descrita. Dentre as possibilidades de respostas a serem apresentadas 
pelo personagem (o Secretário Municipal de Saúde) no enredo da situação-problema, a que melhor esclarece a 
questão estabelece que “em princípio” (condição de cautela) não é possível o registro de tais despesas (como 

 



próprias de ações e serviços públicos de saúde), entretanto, “é possível” (condição de possibilidade) que despesas 
com saneamento básico possam ser registradas desde que tenham ocorrido em domicílios ou pequenas 
comunidade, com aprovação do Conselho Municipal de Saúde (o que está descrito literalmente e de acordo com a 
Lei 141/2012). Portanto, não existe na assertiva correta qualquer afirmação peremptória de que “apenas” a 
aprovação do Conselho Municipal seja suficiente para que o gasto em saneamento básico esteja contemplado como 
despesa em ações e serviços públicos de saúde. No enredo, os outros requisitos legais que devem ser considerados 
para a consecução dessa possibilidade descrita não estão postos em questão e não desqualificam esta resposta 
como a melhor, em comparação com as outras alternativas. Em sendo assim, o recurso não é procedente e a 
solicitação de anulação da questão deve ser negada.  
 

CARGO(S): BIBLIOTECÁRIO 
 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta não exige essencialmente a Sigla, por isso, se o candidato 
tiver algum tipo de dúvida, além da Sigla, consta a expressão em extenso. Nas colunas abaixo (coluna 2) os 
conceitos apresentados não induzem a nenhum tipo de confusão na sua interpretação.  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'E'. As arguições dos candidatos ratificam as respostas corretas segundo o 
gabarito, inclusive as questões estão de conformidade com a fonte consultada: LANCASTER, F.W. Avaliação de 
Serviços de Bibliotecas. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. P.112-116.  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'B'.  Recurso solicita alteração de gabarito para alternativa, que já é a 
resposta correta: F-V-V-F-V.  

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão é bem clara, pois a expressão "Segundo a NBR 10520/2002, 
as citações significam a menção de uma informação extraída de outra fonte" refere-se especificamente ao enunciado 
da questão, definindo ou especificando o conteúdo da Norma e não às questões elaboradas para serem 
respondidas, pois estas podem se referir ao conteúdo da Norma sem a necessidade de "transcrever" seus termos 
técnicos para a questão da prova, mas atender à compreensão do respondente.  
 

 

CARGO(S): BIÓLOGO 
 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'E'. Imunidade naturalmente adquirida, quando há contato com o patógeno e 
ocorre formação de anticorpos específicos. Proteção para a patologia por toda a existência. A resposta confere: E)
Sem a necessidade de vacina.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'B'. A patologia é conhecida por HPV, podendo causar carcinoma cervical e 
condiloma (lesões). A patologia é identificada pelo nome do próprio agente patógeno (Papilomavírus).  

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. Não ocorre transmissão do tétano de pessoa para pessoa. A doença não 
é infectocontagiosa, conforme registros epidemiológicos da OMS.  

 

 
QUESTÃO: 60 - ANULADA. A alternativa B "convívio com gatos adultos" não deve ser considerada como certa. 
Gatos adultos têm as formas contaminantes nos tecidos e no sangue, não sendo excretados como ocorre com os 
filhotes de felídeos (forma sexuada do Toxoplasma que se localiza nos intestinos, por isso os oocistos são 
eliminados para o meio ambiente). Para se contaminar com gatos adultos, somente comendo a carne crua ou mal 
passada do próprio gato. Quanto à alternativa “A) Consumo de alimentos crus”, não fica claro que os mesmos podem 
estar contaminados. Dependendo, pode ocorrer o desenvolvimento da doença.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. Os fungos causadores da Criptococose são encontrados no meio 
ambiente, com grande ocorrência PRINCIPALMENTE nas áreas urbanas em ninhos, excrementos e penas de 
pombos. É a doença mais comum com transmissibilidade atribuída aos pombos e causadora da meningite com maior 
número de notificações em Porto Alegre (Meningite criptocócica).  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'A'. Cefálica refere-se a "cabeça". A medida do perímetro cefálico é realizada 
na cabeça, incluindo o couro cabeludo. é a parte mais superior do corpo humano. Portanto, pode-se fazer 
observação sobre a ocorrência dos ectoparasitas. Na parte interna da cabeça temos a região ENCEFÁLICA, que não 
faz parte desta investigação.  

 

 
QUESTÃO: 63 - ANULADA. Alguns profissionais de saúde colocam como alimentos contaminados aqueles que 
apresentam na superfície externa fezes com Giardias. Os parasitas zoonóticos não estão nos tecidos internos. Esta 
definição colocou dúvidas na resposta dos candidatos. Deve ser anulada.  

 



 
QUESTÃO: 64 - ANULADA. Segundo autores da área biomédica, a alternativa “A” é a correta: "Reabilitação" é ação 
preventiva terciária. A atenção em saúde do SUS coloca na ação preventiva todas as ações de promoção e proteção 
dos pacientes sem destacar primária, secundária e terciária. Para esse setor de ações em saúde, tudo é pronto 
atendimento. Este procedimento dificultou a resposta dos candidatos.  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'C'. Fatores de risco de acidentes físicos incluem ruídos excessivos e calor 
intenso que podem afetar a saúde dos indivíduos, como alteração da audição e a prostração. Os elementos de risco 
FÍSICO são o ruído e o calor. 
 

 

CARGO(S): CONTADOR 
 

 
QUESTÃO: 52 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'A'. O item I está correto, 
conforme a CF. O item II, conforme diz a CF, a LDO deve orientar a LOA. Portanto, o item II está errado, uma vez 
que o texto informa que a LDO “deve” estabelecer a formulação da LOA. Por fim, é a LOA e não o PPA que 
apresenta o orçamento fiscal, de investimento e da seguridade social. Diante disto, o gabarito deve ser alterado, 
passando de D para A.  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. O objeto da questão é a análise horizontal, independente do 
demonstrativo que seja utilizado. Aliás, neste particular, pode-se apenas mencionar uma tabela com valores e 
solicitar a referida análise. Outro ponto presente no recurso é sobre os valores encontrados e sua interpretação. 
Salienta-se que a interpretação dos números-índices pode tornar-se confusa quando a base for negativa, conforme a 
literatura sobre o assunto. E este é o objetivo da questão: saber se o(a) candidato(a) sabe interpretar corretamente 
uma demonstração (qualquer que seja ela) quando o caso for este. Assim, se a base é negativa e o valor posterior 
também for negativo (item III), o número-índice torna-se evidentemente negativo. Essas variações de sinais, que se 
comportam de maneira inversa à evolução dos valores (quando há crescimento o número-índice é negativo; 
verificando-se decréscimo, torna-se positivo), apesar de pelas regras matemáticas serem corretas, a sua 
interpretação não é. Para estes casos, a literatura sugere a adoção, quando o valor-base for negativo, de um 
número-índice igual a -100, o que permitiria maior facilidade na interpretação do crescimento verificado (passando a -
100, 200, e 300). Diante do exposto, o item II e IIII estão errados. Mantem-se, portanto, o gabarito.  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. O candidato deve considerar APENAS a Lei 4.320/64. Conforme destaca 
Rosa (2011, p. 484): “o Passivo Real a Descoberto (PRD) indica a diferença NEGATIVA entre o total dos valores do 
Passivo Financeiro e Permanente e o Total do Ativo Financeiro e Permanente.” Sendo assim, em termos semânticos, 
a proposição II está errada, mantendo-se, portanto, o gabarito.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. O indicador econômico PIB está intimamente ligado ao processo 
orçamentário ou ciclo orçamentário, uma vez que, quando da elaboração da proposta orçamentária, entre outras 
questões, deve-se ter uma definição macroeconômica, para construir o Anexo de Metas Fiscais, que tem por objetivo 
garantir a redução gradual do endividamento público em relação ao PIB. Muito embora seja um indicador econômico, 
esse, como mencionado, está presente na Contabilidade do Setor Público. Não obstante, a questão busca saber 
dos(as) candidatos(as) o entendimento e a diferença entre investimento e inversão financeira, cuja distinção é 
puramente econômica. Investimento produz incremento no PIB; inversão não. Sendo assim, um imóvel pronto para 
ser utilizado é uma inversão.  

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme demonstra Rosa (2011, p. 390 e 519), o subsistema de 
informações patrimoniais, através da Demonstração das Variações Patrimoniais, classifica a Incorporação de Ativo 
como uma variação qualitativa. Ademais, a mesma autora classifica todos os demais itens restantes como variações 
patrimoniais quantitativas.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'A'. É importante destacar que estamos tratando na questão de Restos a 
Pagar Não Processados (RPNP) e não como Restos a Pagar (RP). Por fim, uma despesa empenhada, não liquidada 
e não paga deverá ser inscrita em Restos a Pagar Não Processados, no subsistema de Informações Orçamentárias, 
por força do art. 35 da Lei 4.320/64. De outra forma, ela é transferida do Sistema de informações Patrimoniais para o 
Sistema de Informações Orçamentárias, onde ocorre sua inscrição.  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'D'.  A LRF trata apenas da dívida consolidada líquida. O conceito de dívida 
fiscal vem da busca pelo Resultado Nominal, encontrado no Demonstrativo de Resultado Nominal, na qual a receita 
de privatizações é somada a dívida consolidada líquida.  

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'A'. Concessão de empréstimo é uma inversão financeira, conforme a  



referida Lei no seu art. 13.  
 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão aborda RECEITA ORÇAMENTÁRIA e seus estágios 
(lançamento, arrecadação e recolhimento), bem como “lançamentos típicos do setor público”, presentes no edital 
(programa e bibliografia) e na Lei 4.320/64. Lançamento indireto ou por homologação são sinônimos. Logo, a 
assertiva II está correta. De forma correta, os recursos apresentados citam os art. 147,149 e 150 do CTN. Todos são 
tratados pela autora Rosa (2011, p. 183) que consta na bibliografia, bem como os respectivos lançamentos e 
exemplos. Indeferido, portanto, os recursos.  

 

 
QUESTÃO: 66 - ANULADA. A inscrição de créditos em Dívida Ativa representa sim um fato modificativo que resulta 
em um acréscimo patrimonial, mas o registro deve ocorrer no órgão ou unidade responsável (competente). Sem esta 
informação, trata-se apenas de um fato contábil permutativo. Procede, portanto, os recursos impetrados.  

 

 
QUESTÃO: 67 - ANULADA. A Lei 4.320/64 nada menciona sobre os temas abordados na questão. Tais assuntos 
são encontrados no MCASP e nos livros elencados na bibliografia, na qual estão absolutamente corretos. No 
entanto, como há erro no enunciado e como não é o intento causar prejuízo ao candidato(a), procede-se com a 
anulação da questão.  

 

 
QUESTÃO: 68 - ANULADA.  A assertiva I está correta, assim como a III. Contudo, a assertiva II está errada, pois o 
superavit primário é representado pela diferença POSITIVA entre o somatório das receitas e despesas primárias. 
Como não existe uma opção I e III, procede o pedido de anulação feito.  

 

 
QUESTÃO: 69 - ANULADA. Devido ao fato das alternativas não mencionarem o tipo de superávit/déficit, isto é se 
corrente ou fiscal, como destacado nos recursos impetrados, procedo a anulação da questão para não imputar 
prejuízos os(as) candidato(as).  

 

 
QUESTÃO: 70 - ANULADA. Devido ao fato das alternativas não mencionarem o tipo de superávit/déficit, isto é se 
corrente ou fiscal, como destacado nos recursos impetrados, procedo a anulação da questão para não imputar 
prejuízos os(as) candidato(as). 
 

 

CARGO(S): ECONOMISTA 
 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'D'. O candidato questiona a afirmação 3, considerada correta pelo gabarito. 
A afirmação diz: “Lei de preço único: uma mercadoria num mercado integrado tem um único preço”. Em primeiro 
lugar, o conceito de lei de preço único está, efetivamente, apresentado dentro da seção Paridade do Poder de 
Compra, do livro de Sachs/Larrain (bibliografia do Edital do Concurso). No entanto, a descrição que a afirmação 3 
apresenta é sobre Lei de Preço Único. Está, assim, correta. Em segundo lugar, o candidato justifica que os mercados 
devem estar suficientemente integrados para que a lei de preço único exista, pois existindo barreira, aponta, a lei de 
preço único não se torna mais válida. Isso pode, realmente, ser verdadeiro. Mas não e esse detalhe que está sendo 
questionado (quanto à integração dos mercados para dar validade à Lei do Preço Único). A questão apenas aponta o 
conceito e se refere a um mercado integrado. Portanto, a resposta do gabarito está correta  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'C'. O primeiro recurso postula que a afirmação III, considerada incorreta pelo 
gabarito do concurso, está correta. Fundamenta sua proposta na classificação de bens públicos federais, estaduais e 
municipais. Assim, o município teria poder de cobrar pelos espaços de estacionamentos em rua. No entanto, não é o 
conceito jurídico de bens públicos que está presente na questão, mas o econômico. O que importa é, assim, se o 
princípio da exclusão pode ser aplicado. Nas vagas de estacionamento em rua, ele pode ser aplicado (quem ocupa a 
vaga exclui um outro), o que não acontece, por exemplo, quanto a um programa de proteção contra a dengue, já que 
a ação do estado nesse sentido não tem como selecionar alguns e excluir outros. A resposta do gabarito está 
correta. O segundo recurso defende que a segunda afirmação está incorreta (foi considerada correta pelo Gabarito). 
O candidato justifica seu ponto de vista, afirmando: “Quando o princípio de exclusão pode ser aplicado, o sistema de 
mercado funciona”, ou seja, gera uma alocação eficiente no sentido de Pareto. Há um equívoco nessa afirmação, ao 
considerar que um mercado, para funcionar, dever ser Pareto-eficiente. Apenas quer dizer que aplica-se o princípio 
da exclusão, a iniciativa privada pode atuar e cobrar pelo bem que produz, mesmo não operando em condição de 
Pareto-ótimo. A resposta do gabarito, portanto, está correta.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. O autor do recurso postula que a afirmação III (Custos intangíveis, como 
os custos psicológicos impostos aos familiares do paciente, são também custos econômicos que devem ser 
considerados na análise), considerada correta pelo gabarito, está na verdade incorreta. Alegra que a estimativa do 
custo econômico procura medir o impacto da perda do recurso sobre o bem-estar da sociedade por meio do impacto 
que essa perda vai gerar na disponibilidade de produtos e serviços para a sociedade, e que o sofrimento psicológico 

 



pode afetar o bem-estar, mas não é um custo econômico. A teoria econômica, no entanto, considera o sofrimento 
psicológico como custo econômico. Veja-se IUNES, Roberto F., A concepção econômica de custos (Bibliografia do 
concurso). Na seção X-9 - Taxonomia dos custos econômicos da Doença, o autor afirma: ?Determinados problemas 
de saúde trazem consigo também importantes custos intangíveis, isto é, custos que são de difícil mensuração (ou até 
mesmo impossíveis de serem estimados). Destacam-se neste caso os custos psicológicos impostos pelo agravo ao 
paciente, seus familiares e pessoas próximas. Deve-se notar a importância destes custos em doenças como a AIDS, 
em que, além do caráter terminal, a doença traz consigo uma carga de preconceito extremamente elevada?. E de 
fato, os familiares e pessoas próximas do doente, além de sofrerem psicologicamente, têm perdas de capacidade 
produtiva (é um custo intangível, econômico). A questão e a resposta do gabarito estão, assim, corretas.  
 

CARGO(S): ENFERMEIRO 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão se refere a objetivos específicos do PMAQ citados na 
referência (Brasil. Ministério da saúde. Manual instrutivo do PMAQ - 2012).  

 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'B'. Baseado em Volpato. Andrea Cristine Pressane (Et al.). Técnicas 
Básicas De Enfermagem. 3. Ed. São Paulo: Martinari, 2009. 287 p. Pg. 31, que cita os objetivos dos procedimentos 
de enfermagem como: garantir a qualidade assistencial do serviço de enfermagem, por meio de padrões previamente 
aceitos. Contribuir com conhecimento e aprendizado por meio de um roteiro de procedimentos das ações de 
enfermagem para o discentes, docentes, cuidadores e profissionais de enfermagem e da área da saúde. Melhorar a 
qualidade do ensino e assistência em todos os níveis, visando à segurança, conforto e economia. Contribuir no 
controle de infecção e complicações para o cliente e profissionais. Prevenir e tratar doenças. Nos princípios básicos 
cita que: para realizar os procedimentos básicos na assistência de enfermagem, é necessário seguir um roteiro para 
conduzir os profissionais de forma segura, evitar riscos, falhas, esquecimentos ou outros danos ao cliente. Com base 
nesta referência justifica-se a 2ª afirmativa como falsa por se relacionar aos princípios e não objetivos dos 
procedimentos básicos de enfermagem.  

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'D'. Não foram solicitados cálculos para definir o índice de envelhecimento e 
nem como outros autores e ou referência. Com referência em Brasil. Ministério da saúde. Atenção à Saúde da 
Pessoa Idosa e Envelhecimento Brasília, 2010. 44 p. : il. (série b. Textos básicos de saúde) (série pactos pela saúde 
2006, v. 12). Pg.13 encontra-se o seguinte parágrafo: (importante indicador que mostra o processo de 
envelhecimento da população brasileira é o índice de envelhecimento. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 
0 a 14 anos, havia 24,7 idosos de 65 anos ou mais de idade.) Que fundamenta a questão.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'A'. Entende-se que: Para contemplar a integralidade da assistência, o 
enfermeiro necessita desenvolver competências que envolvem o conhecimento de campo e núcleo a fim de obter a 
resolutividade das situações encontradas. - a referência está citada no edital 02/2013 - retificação do edital de 
concursos n° 01/2013 Bibliografias: Brasil, Ministério da saúde. Cadernos de Atenção Básica: nº 26 (saúde sexual e 
reprodutiva), nº 28  acolhimento de demanda espontânea, (Vol I e Vol II ) ); nº 34 (saúde mental); nº 36 (diabetes) e 
nº 37 (hipertensão); disponíveis em: http://200.214.130.35/dab/caderno_ab.php. ou www.saude.gov.br/bvs. 

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está baseada no acolhimento e na classificação de risco nos 
serviços de urgência, política nacional de humanização da atenção e gestão do SUS (Brasil, 2009), que na pg. 9 
relata sobre os sentidos do acolhimento nos serviços de urgência do SUS e coloca que é preciso não restringir o 
conceito de acolhimento ao problema da recepção da demanda. O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido 
se o entendermos como parte do processo de produção de saúde, como algo que qualifica a relação e que, portanto, 
é passível de ser apreendido e trabalhado em todo e qualquer encontro no serviço de saúde. O processo de 
acolhimento deve, portanto, ocorrer em articulação com as várias diretrizes propostas para as mudanças nos 
processos de trabalho e gestão dos serviços: clínica ampliada, cogestão, ambiência, valorização do trabalho em 
saúde.  

 

 
QUESTÃO: 56 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. A questão foi 
fundamentada na referência citada no edital - Manual dos centros de referência para imunobiológicos especiais
(Brasil, 2006). Justifica-se a alteração do gabarito da alternativa “D” para “C”, pois houve um equívoco da banca ao 
considerar a afirmativa III como correta e ao mesmo tempo desconsiderou a afirmativa IV como correta, ao 
considerar a alternativa “D” como resposta correta. Em relação a afirmativa I justifica-se como correta e está citada 
na pg. 27 da referência citada. “A IgA é uma imunoglobulina que atua principalmente nas mucosas, na tentativa de 
bloquear a aderência e penetração dos microrganismos, denominando-se IgA secretoria. Existe também no soro, 
sendo então denominada IgA-sérica.”.  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'B'. Justifica-se a manutenção da questão porque está contemplado no 
calendário básico de vacinação da criança e trata-se da vacina pentavalente contemplada e mantendo a mesma 

 



composição e calendário desde a sua introdução do calendário básico da criança neste país. O fato de não estar 
disponível no site referenciado não justifica a anulação da questão, porque site são apenas recomendações, pois 
podem mudar a qualquer instante. O fato é que esta vacina está contemplada no calendário da criança em vigor no 
país há mais de um ano e o calendário está disponível em diversos sites. Justifica-se a manutenção do gabarito 
original na letra B, pois nenhum candidato questionou a vacina em questão, e sim o site divulgado como busca da 
referência, sendo que este não é o único lugar de encontrar a mesma. Os questionamentos demonstram um 
desconhecimento de uma das principais vacinas do calendário da criança.  
 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. Justifica-se a manutenção da questão, mesmo que alguns candidatos 
questionem a referência usada em relação a sua especificidade e publicidade. A banca entende que: - a referência 
está citada no edital 02/2013 - retificação do edital de concursos n° 01/2013 Bibliografias: Brasil, Ministério da Saúde. 
Cadernos de atenção básica: nº 26 (saúde sexual e reprodutiva), nº 28 (acolhimento de demanda espontânea, ( Vol I
e Vol II ); nº 34 (saúde mental); nº 36 (diabetes) e nº 37 (hipertensão); disponíveis em: 
http://200.214.130.35/dab/caderno_ab.php. Ou www.saude.gov.br/bvs. A questão está fundamentada no caderno  nº 
37 que traz na pg. 40 o que segue e questiona o candidato na questão 58: consulta de enfermagem para 
acompanhamento da pessoa com HAS a consulta de enfermagem para o acompanhamento da pessoa com 
diagnóstico de HAS pode ser realizada por meio da aplicação da sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE) e possui seis etapas inter-relacionadas entre si, objetivando a educação em saúde para o autocuidado. A 
resolução do COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009 (conselho federal de enfermagem, 2009) define essas etapas 
como: histórico; exame físico; diagnóstico das necessidades de cuidado da pessoa, planejamento da assistência 
(incluindo a prescrição de cuidados e um plano terapêutico construído com a pessoa); implementação da assistência 
e avaliação do processo de cuidado (inclui a avaliação contínua e conjunta com a pessoa e com a família em relação 
aos resultados do tratamento e do desenvolvimento ao longo do processo de apoio ao autocuidado). Quanto aos 
questionamentos sobre o “acolhimento” O cadernos de atenção básica, n. 28, volume I - Define como: o acolhimento 
é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e 
usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas. Desse modo, o 
acolhimento é uma diretriz da política nacional de humanização (PNH), que não tem local nem hora certa para 
acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. O 
acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu 
protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes 
de compartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que 
procuram os serviços de saúde. Portanto, o acolhimento faz parte da consulta de enfermagem e está intrínseco na 
sistematização da assistência de enfermagem, mas com referência no cadernos de atenção básica: nº 37 -
hipertensão (Brasil, 2013), não é considerado uma etapa da consulta de enfermagem em questão.  

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'A'. Justifica-se a manutenção da questão porque a referência está no edital 
02/2013 - retificação do edital de concursos n° 01/2013 e prorrogação das inscrições. A referência é específica, 
desconsiderando outras referências e colocações feitas. Baseado nas diretrizes para o cuidado das pessoas com 
doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias (Brasil, 2013), cita que “A partir 
do quadro epidemiológico apresentado, neste momento, serão priorizados na organização da rede os seguintes 
eixos temáticos, dentro dos quais serão desenvolvidas as linhas de cuidado para as doenças/fatores de risco mais 
prevalentes: Doenças Reno cardiovasculares; Diabetes; Obesidade; Doenças respiratórias crônicas; Câncer (de 
mama e colo de útero). Neste contexto o câncer de pulmão não está incluído.  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. Justifica-se a manutenção da questão com a manutenção do gabarito 
original porque a referência está citada no edital retificado 02/2013 - retificação do edital de concursos n° 01/2013 e
prorrogação das inscrições, que fundamenta a questão. No quadro da pg. 55.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'E'. A Referência está citada no Edital 02/2013 - Retificação do Edital de 
Concursos n° 01/2013 Bibliografias: BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de procedimentos para vacinação. Parte 
V. 4. ed. Brasília, 2001. na pag. 245 no que segue: e) Vantagens do método administrativo O desenvolvimento do 
método administrativo pode apresentar várias vantagens, destacando-se: o método permite a observação das 
tendências de melhoria do desempenho ou de insuficiência operacional, pois o cumprimento das metas pode ser 
avaliado continuamente (mensalmente, por exemplo); a observação das tendências permite reorientar as estratégias 
de vacinação a qualquer momento; o método inclui dados sobre o consumo e as perdas de vacinas, o que é de 
grande importância para a avaliação de gastos e para o planejamento; o registro das atividades é feito por pessoal 
treinado que conhece as características da atividade de vacinação, diminuindo as causas de erro; o método 
administrativo é de baixíssimo custo operacional. Sendo que a alternativa “E” não consta como vantagem deste 
método, logo a alternativa “E” não é considerada uma vantagem para esse método, e está incorreta. Baseada nesta 
referência a letra “E” é considerada um passo fundamental do método estatístico conforme consta na pag. 246 da 
mesma referência, argumento usado por alguns candidatos para justificar o seu recurso. Para a realização do 
método estatístico, na avaliação da cobertura vacinal são passos fundamentais: a determinação da composição da 

 



amostra representativa da população a ser avaliada; a elaboração de instrumento para coleta das informações e o 
estabelecimento das regras para aplicá-lo corretamente, como, por exemplo, um questionário sobre os aspectos da 
vacinação que se quer conhecer na população; a preparação de mapas da localidade, detalhando quarteirões ou 
aglomerados rurais, facilitando, assim, a localização dos domicílios sorteados na amostra; o treinamento do pessoal 
que realizará as entrevistas; a definição da equipe que analisará os dados coletados e estimará a cobertura vacinal.  
 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. A referência está citada no edital 02/2013 - Retificação do Edital de 
Concursos n° 01/2013 bibliografias: Brasil, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Nº 26 (saúde sexual e 
reprodutiva) , nº 28( acolhimento de demanda espontânea, ( VOL I E VOL II ) ); Nº 34 (saúde mental); Nº 36 
(diabetes) e nº 37 (hipertensão); disponíveis em: http://200.214.130.35/dab/caderno_ab.php. ou 
www.saude.gov.br/bvs. Ficha Catalográfica Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção 
Básica/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2012. 290 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume II) ISBN 978-85-334-1973-5 1. Atenção básica. 
2. Promoção da saúde. I. Título. II. Série. CDU 614 os questionamentos referem-se ao ano 2013, pois trata-se de 
uma reimpressão, onde o conteúdo questionado não se altera consequentemente não prejudica o preparo do 
candidato para responder a questão, tanto que os mesmos não questionam divergências encontradas no conteúdo 
da questão. Ficha Catalográfica Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - 1. ed.; 1. reimp. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2013. 290 p. : il. - (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume II) ISBN 978-85-334-1973-5 1. Atenção 
básica. 2. Promoção da saúde. I. Título. II. Série. CDU 614 Catalogação na fonte - Coordenação-Geral de 
Documentação e Informação - Editora MS - OS 2013/0201 da mesma forma que a referência cita a Sulfadiazina de 
prata 1% como: É um tratamento tópico amplamente utilizado. É bacteriostático. Previne infecção em queimaduras 
ou impedindo a ação das bactérias já existentes devido à presença de prata na composição. Pode ocorrer leucopenia 
após dois a quatro dias do início do tratamento, voltando aos níveis normais após a suspensão da droga. Vantagens 
Não promove a resistência bacteriana. Por ter uma base hidrossolúvel, é facilmente removida. Baixa toxicidade. 
Acessível. Fácil aplicação. Em relação ao Hidrogel:"Pode agir por 3 a 4 dias sem necessidade de troca";está correto, 
pois não foi questionada quanto tempo pode permanecer no ferimento.  

 

 
QUESTÃO: 63 - ANULADA. A resposta do gabarito indicado como correta está equivocada, pois o mês de 
publicação da referida resolução é fevereiro e não janeiro como consta na alternativa A.  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'E'.  A referência está citada no Edital 01/2013 BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à pessoa 
com paralisia cerebral, atenção à pessoa amputada, Atenção à Pessoa com Lesão Medular, caderno de legislação 
em saúde do trabalhador. www.saude.gov.br. O gabarito na alternativa E afirma que a hemorragia intraventricular 
moderada não é predito para a encefalopatia, baseado na referência citada na pag. 22 fatores de risco são preditores 
para encefalopatia a baixa idade gestacional, o baixo peso ao nascer, a asfixia perinatal, a leucomalácia 
periventricular ou subcortical, a hemorragia intraventricular grave, a isquemia cerebral e a lesão da substância 
cinzenta profunda.  

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. Justifica-se a manutenção da questão, baseado na referência citada no 
edital e usada para elaborar a mesma uma vez que a publicação de 2010 não diverge com o conteúdo usado para 
elaborar a questão em relação à edição gráfica de 2011. Desta forma, o pedido de anulação não se justifica. Desta 
forma justifica-se a manutenção da gabarito original na letra d. Referência do edital: BRASIL, Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Manual de Recomendações 
para o Controle da Tuberculose no Brasil. Cap. 2: Detecção de Casos. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília 
- DF; 2010. Disponível em: www.saude.gov.br/bvs. Detecção de casos, pag. 18 Manual de Recomendações para o 
Controle da Tuberculose no Brasil Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose 2010 Sintomáticos Respiratórios Esperados (SRE) - É o número de sintomáticos 
respiratórios que se espera encontrar em um determinado período de tempo. Para fins operacionais, o parâmetro 
nacional recomendado é de 1% da população, ou 5% das consultas de primeira vez dos indivíduos com 15 anos ou 
mais nos serviços de saúde (1-2% na Estratégia Saúde da Família, 5% na Unidade Básica de Saúde e 8-10% nas 
urgências, emergências e hospitais). É importante lembrar que a cada 100 SR examinados, espera-se encontrar, em 
média de 3 a 4 doentes bacilíferos podendo variar de acordo com o coeficiente de incidência da região. Detecção de 
casos, pag.18. Este parágrafo está exatamente igual a edição impressa, publicada e encadernada de 2011, motivo 
pelo qual não prejudica o candidato que se preparou baseado na edição 2011. No manual referenciado por alguns 
candidatos, apontando que esta deveria de ser a referência recomendada para elaborar a questão de nº 65, 
encontra-se o mesmo parágrafo na pag. 24. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2011. 284 p. : il. - (Série A. Normas e Manuais Técnicos) ISBN 978-85-334-1816-5 1. 

 



Tuberculose. 2. Vigilância de doença. 3. Manual. I. Título. II. Série. CDU 616-002.5 2.1.4 Definições operacionais -
pag. 24 Sintomáticos Respiratórios - SR: indivíduos com tosse por tempo igual ou superior a três semanas. 
Sintomáticos Respiratórios Esperados - SRE: e o número de sintomáticos respiratórios que se espera encontrar em 
um determinado período de tempo. Para fins operacionais, o parâmetro nacional recomendado e de 1% da 
população, ou de 5% das consultas de primeira vez de indivíduos com 15 anos ou mais nos serviços de saúde (1%-
2% na Estratégia Saúde da Família, 5% na Unidade Básica de Saúde e 8%-10% nas urgências, emergências e 
hospitais). E importante lembrar que a cada 100 SR examinados, espera-se encontrar, em media, de três a quatro 
doentes bacilíferos, podendo variar de acordo com o coeficiente de incidência da região.  
 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'C'. Justifica-se a manutenção da questão, baseado na referência citada no 
edital e usada para elaborar a questão - Edital 02/2013 - retificação do edital de concursos n° 01/2013. Impugnar e 
ou excluir referências, por motivos diversos, é um processo anterior à realização das provas, a banca se baseia nos 
editais em vigor. Em relação à alternativa IV, considerada incorreta por usar terminologia que não condiz com a 
portaria. O questionamento é para encontrar as alternativa corretas em relação portaria nº 156/gm de 19 de janeiro 
de 2006, logo não procedem os questionamentos feitos nesse sentido.  

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'B'. Justifica-se a manutenção da questão, baseado na referência citada no 
edital e usada para elaborar a mesma. O questionamento não se refere a todas as atribuições dos enfermeiros 
citadas nesta referência, e nem para detalhar as circunstâncias em que podem ser realizadas, que é o caso da letra 
E. Baseado em BRASIL (2011), Ministério da Saúde, Tratamento Diretamente Observado (TDO) da Tuberculose na 
Atenção Básica - Protocolo de Enfermagem. Qual das atribuições específicas dos profissionais da Atenção 
Básica/Estratégia de Saúde da Família no controle da Tuberculose NÃO é atribuição do enfermeiro? Na pag. 80 
desta referência consta que “Explicar ao paciente porque o tratamento diretamente observado é necessário e quem 
vai realizar a supervisão” é uma das atribuições do médico, o que torna a alternativa B a resposta correta. Embora 
que isto tenha sido questionado por alguns candidatos, não justifica anular a questão. O médico precisa estar 
integrado a proposta do tratamento diretamente observado (TDO) para evitar orientações contraditórias. Como o 
médico institui a maioria dos tratamentos, seria um complicador para a enfermagem orientar outra coisa, como por 
exemplo o tratamento auto administrado e o enfermeiro posteriormente orientar para o TDO.  

 

 
QUESTÃO: 68 - ANULADA. Justifica-se a anulação da questão porque houve um equívoco em relação ao emprego 
do ponto final após (ESF) e a supressão da conjunção aditiva “E”, no enunciado da questão E , alterou o sentido do 
texto induzindo o candidato ao erro, ao interpretar que a pergunta tratava-se apenas do Programa de Agentes 
Comunitários. O financiamento da atenção básica é constituído por dois componentes distintos: PAB Fixo e PAB 
Variável, conforme a Portaria GM/MS 204/2007. Justifica-se desta forma a anulação da questão 68. A versão deveria 
de ser: questão 68 - A portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários Define em seu artigo 2º que os recursos orçamentários de que 
trata a presente Portaria corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes 
Programas de Trabalho: I - Piso de Atenção Básica Variável -Saúde da Família; II - Piso de Atenção Básica Fixo; III -
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde; IV- Atenção à Saúde Bucal; V - Construção de 
Unidades Básicas de Saúde - UBS. A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 
Estratégia Saúde da Família (ESF). O Programa de Agentes Comunitários define em seu artigo 2º que os recursos 
orçamentários de que trata a presente portaria corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo 
onerar os seguintes Programas de Trabalho: I. Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. II. Piso de 
Atenção Básica Fixo. III. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde. IV. Atenção à Saúde 
Bucal. V. Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está baseado na referência publicada no edital (manual de 
biossegurança para serviços de saúde (Porto Alegre, 2003), cuja resposta encontra-se na pg,45, último item. 
Limpeza, desinfecção ou esterilização de artigos hospitalares - O que: circuito de respirador; quando: a cada 48 
horas limpar; com o que: detergente enzimático; depois de limpo e seco, desinfete- com glutaraldeído 2%, estes 
dados conferem com a alternativa do gabarito, justificando a manutenção da questão.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está baseada na referência publicada no edital. A assertiva II 
está incorreta pois apresenta a palavra exceto antes de conselhos de classes. 
 

 

CARGO(S): ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'C'. A Resolução nº 205, de 30/09/1971 do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, publicado no Diário Oficial de 23/11/71, que apresenta o Código de Ética profissional do 
engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo constava na lista bibliográfica anexa ao Edital de abertura do 

 



Concurso, portanto é esperado que seja feitas questões sobre a mesma. Recurso indeferido.  
 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo a referida lei, os resíduos perigosos têm a sua disposição no 
solo permitida "após acondicionamento e tratamentos adequados". Sendo assim, a afirmativa do item III está 
incorreta, já que generaliza que resíduos perigosos não podem ser dispostos no solo. Recurso indeferido. 
  

 

CARGO(S): ENGENHEIRO CIVIL 
 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'D'. Gabarito está correto, segundo: R: YAZIGI, W. A técnica de edificar. 8ª. 
ed. São Paulo: Pini, 2007. Pág. 214.  

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'A'. No Programa consta: Licitação e contratos, conforme a Lei n° 8.666.  

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. BOTELHO, Manuel Henrique Campos. Concreto Armado: eu te amo - v. 
1. São Paulo: Editora Blücher, 2013 - Pág. 84 Peso = 18.000 N + 10x700*1,2 = 26400 N = 26,4 kN Tensão adm = 
32/1,15 = 27,82 kN/cm2 A = 26,4/27,82 = 0,95 cm2  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'B'. Referencial Teórico: YAZIGI, W. A técnica de edificar. 8ª. ed. São Paulo: 
Pini, 2007 Capítulo 10 - página 249  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'C'. Referencial Teórico: THOMAZ, Ércio. Tecnologia, Gerenciamento e 
Qualidade na Construção. 1ª ed. São Paulo: Pini, 2001. página 249  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. Referencial Teórico: CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias/ 6 ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2006 Páginas 31 e 32. Vazão horário - 20% de 95000 l = 19m?3/h - ver 
ábaco.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'A'. Referencial Teórico: CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias/ 6 ed. ? Rio de Janeiro: LTC, 2006 Páginas 31 e 32.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. Referencial Teórico: 1. MATTOS, Ubirajara A. O; MÁSCULO, Francisco 
S. (Orgs.). Higiene de segurança do trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier/Abepro, 2011. Página 105  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'E'. Trata-se do conteúdo que consta no programa: "Noções de Segurança 
no Trabalho" Bibliografia: MATTOS, Ubirajara A. O; MÁSCULO, Francisco S. (Orgs.). Higiene de segurança do 
trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier/Abepro, 2011. Pág. 189  

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. Referencial Teórico: GOES, Ronaldo de. Manual Prático de Arquitetura 
Hospitalar. 2 ed. São Paulo: Editora Blücher, 2011. Pág. 115  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'A'. Referencial Teórico: BOTELHO, Manuel Henrique Campos. Concreto 
Armado: eu te amo. São Paulo: Editora Blücher, 2011 Pág. 121 
 

 

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'C'. Ver item 17.3.5.3.1 - NBR 6118  
 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'E'. Ver página 108 da bibliografia abaixo, que consta no Programa do 
concurso: MATTOS, Ubirajara A. O; MÁSCULO, Francisco S. (Orgs.). Higiene de segurança do trabalho. Rio de 
Janeiro: Elsevier/Abepro, 2011.  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'D'. Ver item 17.3.5.3.1 - NBR 9077 - item 4.5.2.5. Não ocorre indução ao 
erro.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'E'. Referencial Teórico: GOES, Ronaldo de. Manual Prático de Arquitetura 
Hospitalar. 2 ed. São Paulo: Editora Blücher, 2011 Página 106 
 

 

CARGO(S): ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 
 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'D'. O objetivo do branqueamento é sim a inativação de enzimas que estão 
presentes naturalmente nos alimentos.  

 

 
 



QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'A'. Em ambas as versões esse assunto foi abordado.  
 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. O sistema é preventivo e prevê ações, perigos e respectivos riscos, 
precede padrões e procedimentos operacionais adequados.  

 

 
QUESTÃO: 62 - ANULADA. Realmente houve erro de digitação no Item I. A palavra correta deveria ser 
estabelecimento e não estabelecido.  

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'C'. Com base na bibliografia indicada em Edital a alternativa C “higienização 
das instalações, equipamentos, móveis e utensílios.” apresenta-se como a resposta que preenche corretamente o 
enunciado da questão. 

 

 
QUESTÃO: 64 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'B'. Procedem os recursos, 
conforme bibliografia indicada em Edital, altera-se gabarito para a alternativa B.  

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com as normas da VS o pH impróprio é maior que 6,4. Não é 
motivo para anulação da questão. BRASIL. Centro de Vigilância Sanitária de Secretaria da Saúde. Portaria n° 6 de 
10/03/99. Aprova o regulamento técnico que estabelece os parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário 
em estabelecimento de alimentos. Brasília, 1999.  

 

 
QUESTÃO: 67 - ANULADA. Houve erro de digitação da palavra “conservação” no item I.   

 
QUESTÃO: 68 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'E'. Procedem os recursos.
Conforme bibliografia JAY, J.M Microbiologia de Alimentos, indicada em Edital, altera-se gabarito para a alternativa 
E. 
 

 

CARGO(S): ENGENHEIRO ELETRICISTA 
 

 
QUESTÃO: 51 - ANULADA. DEFERIDO, uma vez que houve falha na digitação dos valores. Inicialmente, a 
afirmativa de que a impedância Z1 sozinha demanda 1000W (100V.10A) está incorreta, pois o produto 100 V por 10 
A resulta em potência aparente, medida em VA e não em W. A solução da questão inicia pelo dado do ponto 
operacional do circuito em ressonância, ou seja, igualdade de potência reativa capacitiva e indutiva. Assim, a 
componente imaginária da corrente é eliminada e a corrente total corresponde somente à componente real da 
corrente na impedância.  

 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'B'. Inicialmente, os cálculos da argumentação do recurso não são solução 
para a questão, uma vez que tratam de transformações delta/ypsilone e vice-versa.  

 

 
QUESTÃO: 53 - ANULADA. Pois na alternativa E do gabarito consta o valor 3,2, equivocadamente digitado em 
detrimento ao valor 3,9.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. Recurso INDEFERIDO, pois foi utilizado critério da bibliografia   

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'C'. Não há equivalência entre as alternativas B e C, sendo correta apenas a 
alternativa C. A alternativa B é incorreta pois quando afirma “com pelo menos uma das entradas I2 ou I3 
apresentando nível logico 0” não contempla a totalidade das entradas na porta AND superior, ou seja, mesmo que 
pelo menos uma das entradas I2 ou I3 apresentem nível logico 0, se a entrada I1 apresentar nível lógico 1 a saída da 
porta AND superior será 1 que somado ao zero da porta inferior resultará em 1 a ser zerado na porta de saída NOR  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva II (A saída digital de endereçamento logico 00.0 estará inativa 
sempre que a entrada digital de endereçamento logico 00.4 apresentar nível logico 1, e a saída digital de 
endereçamento logico 00.2 apresentar nível logico 0). também está correta, pois o diagrama Ladder mostra na 
segunda linha o comando de resset da saída lógica 00.0 (inativa)  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'A'. As raízes apresentadas no diagrama de blocos permitem a obtenção da 
função de transferência e aplicação do critério de estabilidade (Regra de Routh) em conformidade com a bibliografia.  

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. A solução deve contemplar os eventos de indisponibilidade da entrada de 
energia da concessionária simultânea às indisponibilidades de ambas UPSs. Assim, teremos indisponibilidade 
quando: Falharem as duas UPSs: 8% * 8% e, simultaneamente também Falhar concessionária: 4% ou instalações: 
6% ou concessionária e instalações simultaneamente: 4% * 6% Isso resulta em: 8%*8%*(4%+4%+5*6%) = 

 



0,065536% Confiabilidade = 100% - 0,065536% = 99,93% (alternativa E)  
 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. Observa-se a falta do múltiplo k (kilo) no enunciado da questão. Porém, 
consta que se trata de um transformador abaixador, logo, a tensão primária deverá ser maior que a secundária. Por 
se tratar de valores normalizados fica fácil deduzir que se trata de 13,8k ou 13,8M. Como não há resposta para a 
opção 13,8M, fica evidente que se trata de 13,8k.  

 

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado requer uma alternativa para a sua complementação. E essa 
alternativa é a a letra B). A questão trata da NR 10 como consta no programa e bibliografia e a norma não apresenta 
a condição de maioridade, embora ela exista em outra legislação.  
 

 

CARGO(S): ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 53 trata sobre assunto constante do Edital do Concurso, 
relacionado com a Norma Regulamentadora (NR) 12 e Proteção de Máquinas e Equipamentos. Foi apresentado 
figura colorida de um tipo de sensor de segurança, citado na NR 12, em item 12.42, alínea "c", que é denominado 
Scanner. Esse sensor tem formato característico, independente do fabricante, podendo ser utilizado para a 
segurança no trabalho com máquinas e equipamentos. Destaca-se que o scanner (alternativa A) difere no formato 
em muito dos referidos nas outras alternativas (B - cortina de luz, C - Batente, D- Tapete, E- Sensor de posição). 

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão trata sobre assunto constante do Edital do Concurso, que 
refere-se a Norma Regulamentadora (NR) 26 - Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de 
Produtos Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas - em seu item 26.2. Conforme descrito no enunciado 
da questão, os aspectos relativos à rotulagem preventiva (símbolos, pictogramas, etc.), segundo a NR 26, devem 
atender ao disposto em norma técnica oficial vigente. No caso, a ABNT NBR 14.725, onde encontra-se o pictograma 
apresentado na questão.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva I está correta, correspondendo à bibliografia indicada no 
Edital do concurso: livro intitulado Epidemiologia aplicada nos serviços de saúde, autora Lourdes Bernadete dos 
Santos Pito Alexandre, Editora Martinari, 2012. Aplica-se o conceito de indicador de saúde “para uma área 
delimitada” conforme consta da assertiva I, como refere a autora no capítulo 02, relativo a indicadores de saúde, item 
4. Considerações finais sobre indicadores de saúde, “As medidas utilizadas para medir o nível de saúde devem 
permitir comparações entre populações de diferentes regiões ou países”... No item 1.3 Coeficiente ou taxa - desse 
mesmo capítulo 2, refere a autora que “ um coeficiente é sempre calculado para um  período de tempo específico e 
para uma área delimitada”, grifo nosso. Os coeficientes expressam numericamente o estado de saúde de uma 
população e são considerados indicadores de saúde, entre outros coeficientes ou taxas. 

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito da questão fica mantido, pois o risco relativo é ( A/A+B) / (C / 
C + D ), como consta da página 97 da bibliografia publicada no Edital, livro intitulado Epidemiologia aplicada nos 
serviços de saúde, autora Lourdes Bernadete dos Santos Pito Alexandre, Editora Martinari, 2012. 

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'E'. No recurso, há a argumentação sobre o emprego da sigla CEREST, e 
inclusive no plural, CERESTs, e cita como referência a Portaria nº 2.728 de 11 de novembro de 2009, que dispõe 
sobre a RENAST e dá outras providências, em contraponto com a sigla Cerests, relativas aos Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador, conforme consta da assertiva III da questão. 
A assertiva III foi baseada na bibliografia publicada no Edital, livro intitulado Saúde do Trabalhador na Sociedade 
Brasileira Contemporânea, tendo Carlos Minayo Gomez, Jorge Mesquita Huet Machado e Paulo Gilvane Lopes Pena 
como organizadores,  Editora FIOCRUZ, 2011, página 96 que transcrevemos...” A construção da intrassetorialidade 
nas instâncias da atenção básica – Programa de Saúde da Família (PSF), urgência e emergência – média e alta 
complexidades, assim como a articulação das instâncias de vigilância em saúde do trabalhador – epidemiológica, 
sanitária e ambiental – constitui questão muito importante para superação do modelo assistencial dos Cerests ” , grifo 
nosso. Na página 91 dessa mesma bibliografia, citam explicitamente esses autores: “A criação e a expansão da rede 
de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, agora conhecidos pela sigla Cerests”.  Ainda no que se refere à 
assertiva III, a palavra SUPERAR vem de encontro com o que rege a Portaria nº 1.679/GM de 19 de setembro de 
2002, argumentado que a referida palavra SUPERAR,faz com que o item III seja considerado errado. Quanto a
assertiva II contém incorreções, com a supressão da  expressão “e acolhida”. Para a banca examinadora, a assertiva 
II da questão 65, está baseada na bibliografia publicada no Edital, livro intitulado Saúde do Trabalhador na 
Sociedade Brasileira Contemporânea, tendo Carlos Minayo Gomez, Jorge Mesquita Huet Machado e Paulo Gilvane 
Lopes Pena como organizadores, Editora FIOCRUZ, 2011, e a supressão da expressão “e acolhida” pela banca 
examinadora, embora citada pelos autores,  não torna a assertiva II incorreta. As assertivas I e III também estão 
corretas e não foram objeto de argumentos pelo candidato. 
 

 



QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'B'. O candidato argumenta, em recurso, que a questão refere-se à 
bibliografia indicada, tecendo comentários de que o material que consultou na internet é composto de apenas 290 
páginas e não 573 páginas, não contendo, portanto, segundo o candidato, a informação necessária para o correto 
preenchimento da questão. O enunciado da questão 66 requer que o candidato assinale a alternativa incorreta. O 
agente patogênico gerado inadvertidamente em processos industriais quando é formado hidrogênio, usado em 
decapagem com a finalidade de limpeza, não é a fosfina, conforme consta do Quadro III, capítulo 3, bibliografia 
conforme Ministério da Saúde do Brasil, Representação no Brasil da OPAS/OMS, Doenças Relacionadas ao 
Trabalho: Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, 2001, página 39. A bibliografia foi publicada, 
conforme o Edital do Concurso. O gabarito da questão 66 fica mantido, a questão fica mantida, pois pertinente à 
bibliografia indicada.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'B'. O candidato argumenta que a questão deve ser anulada, justificando que 
o “ Anexo III – Programas e Bibliografia “ do Edital não estabelece bibliografia para o assunto ERGOLOGIA. 
O Edital do concurso publicou a bibliografia pertinente a essa questão, consta do livro intitulado Saúde do 
Trabalhador na Sociedade Brasileira Contemporânea, tendo Carlos Minayo Gomez, Jorge Mesquita Huet Machado e 
Paulo Gilvane Lopes Pena como organizadores, Editora FIOCRUZ, 2011. Esse tema - Ergologia -  está descrito no 
capítulo 22, incluso, portanto, nas páginas 479 até  494, o conteúdo da questão. O Programa divulgado também 
prevê a Ergologia como perspectiva de análise. Quanto ao fato de que não há alternativa correta e que a assertiva II, 
em que consta no gabarito como a única correta, letra B, possui incorreções. A banca examinadora embasou a 
questão na bibliografia publicada, conforme o Edital, livro intitulado Saúde do Trabalhador na Sociedade Brasileira 
Contemporânea, tendo Carlos Minayo Gomez, Jorge Mesquita Huet Machado e Paulo Gilvane Lopes Pena como 
organizadores, Editora FIOCRUZ, 2011, capítulo 22, páginas 479 até 494. As assertivas I e III estão incorretas, 
segundo a bibliografia citada e consultada pela banca examinadora. Todavia, o que está descrito na assertiva II está 
correto, de acordo com a bibliografia citada e consultada, especialmente conforme o texto das páginas 486 e 487 
dessa obra.  A supressão de alguns termos tais como trabalho “prescrito e real”, conforme refere o candidato, não 
significa que a assertiva esteja incorreta. Os termos essenciais são os significados das noções de trabalho, que a 
ergologia amplia. O termo trabalho é essencial, é gênero; “real e prescrito” são espécies. 
 

 

CARGO(S): ENGENHEIRO DE MATERIAS 
 

 
QUESTÃO: 52 - ANULADA. Recursos procedentes, questão anulada.   

 
QUESTÃO: 54 - ANULADA. Recursos procedentes, questão anulada.  

 
QUESTÃO: 55 - ANULADA. Recursos procedentes, questão anulada.  

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'B'. A ligação covalente é um tipo de ligação química caracterizada pelo 
compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos. Dessa forma, não existe uma ligação covalente 
sem a presença de átomos.  
 

 

CARGO(S): ENGENHEIRO MECÂNICO 
 

 
QUESTÃO: 51 - ANULADA. A questão não possui nenhuma alternativa com a resposta correta. A banca decide 
anular a questão.  

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo a norma brasileira NBR6409, que trata de tolerância 
geométrica, o símbolo apresentado refere-se ao termo "retitude", sendo esta a única possibilidade de resposta 
correta para a referida questão. A banca decide manter o gabarito pois está correto.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo a bibliografia indicada, a primeira assertiva é verdadeira. Desta 
forma a banca decide manter o gabarito inalterado.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. Para a referida questão existe apenas uma alternativa que apresenta 
uma relação errada, que é a alternativa D. A alternativa E apresenta uma relação correta, pois sempre vamos 
encontrar martensita na região delimitada por Mi e Mf e to e t1. A banca decide por manter o gabarito conforme 
anunciado.  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. Resta evidente que ambos os lados do duto possuem a mesma 
dimensão, uma vez que a informação dada é de que possui lado de 20 cm, não especificando qual lado. Desta forma 
assume-se que qualquer lado possui 20 cm. A banca mantem o gabarito inalterado, tendo como resposta correta a 
letra E.  

 



 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'E'. A potencia aparente em circuitos trifásicos é medida por tensão x 
corrente x raiz quadrada de 3. A resposta para a questão é 3.949,08... ou seja, por aproximação, 4kVA, conforme 
divulgado no gabarito. A banca decide por manter o gabarito.  
 

 

CARGO(S): ENGENHEIRO QUÍMICO 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'E'. É uma questão prática, corriqueira para a área. É exatamente o 
observado no dia a dia de uma estação de tratamento.  

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'E'. A maioria das estações de tratamento de água utilizam gás cloro como 
forma eficiente de desinfecção. É o método mais barato que ainda se tem.  

 

 
QUESTÃO: 54 - ANULADA. Recursos procedentes, questão anulada.   

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'D'. Os catalisadores influenciam diretamente a velocidade de reação. Então 
todos são importantes.  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. O dióxido de cloro tem alto poder de desinfecção instantânea no 
TRATAMENTO DE ÁGUA, mas não consegue permanecer nas linhas. Por isto se adiciona Hipoclorito de sódio ou 
cloro gás para manter o cloro residual até o final da linha.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'B'. Quando se fala veiculação hídrica está se levando em conta a 
contaminação direta. No item I pneumonia não é (AR); no item II toxoplasmose não é (pombos, gatos, cabritos...); 
item III todas são.  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'A'. A forma mais adequada é realmente o Aterro Sanitário, mas ainda é 
aceito o Aterro Controlado, devido aos altos custos do sanitário. É o aterro a céu aberto.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme Lei 12.305/2010, de Políticas Nacionais de Resíduos Sólidos, 
as alternativas A, B, C e D constituem responsabilidades dos geradores e do poder público, de forma que a 
alternativa responde a questão.  

 

 
QUESTÃO: 62 - ANULADA. Procedem os recursos, houve um erro na edição da questão faltando à pergunta “Quais 
são corretas?” ou “Quais são falsas?” 

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'A'. São dos elementos conhecidos.   

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'B'. Todos os elementos da questão devem ser considerados coloides.   

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'E'.  São Ações administrativas e operacionais juntas.   

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. A resolução é bem mais simples que o apontado.   

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'B'. Lembre-se que os elementos do grupo IA e IIA são metais e possuem 
todas as propriedades referidas. Não se deve deter só naqueles prateados.  
 
 
 

 

CARGO(S): ESTATÍSTICO 
 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'D'. Se os dois eventos A e B são independentes eles devem ter intersecção, 
necessariamente. Imaginemos que a interseção fosse nula (P(A e B) = 0), logo, se, por exemplo, ocorresse o evento 
B a probabilidade de ocorrência do evento A seria 0, já que a probabilidade de ocorrerem juntos é nula, não se 
mantendo a probabilidade dada de que P(A) = 0,4. Sendo dois eventos independentes, vale que P(A|B) = P(A). Logo, 
para que A e B sejam independentes eles não podem ser mutuamente exclusivos (sem interseção), pois como 
vimos, se a probabilidade de intersecção fosse nula, P(A|B) = 0 e P(A) = 0,4. A solução correta é: Considerando A e 
B eventos independentes, vale que: P(A e B) = P(A) . P(B) => P(A e B) = 0,4 p O valor da probabilidade pode ser 
obtido pelo seguinte teorema: P(A ou B) = P(A) + P(B) - P(A e B) => 0,7 = 0,4 + p - P(A e B) Como P(A e B) = 0,4 p 
0,7 = 0,4 + p - P(A e B) => 0,7 = 0,4 + p - 0,4 p => p = 0,5 (alternativa D)  

 



 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'E'. A solução correta é: Considera-se a variável aleatória discreta X como 
sendo o número de pessoas que pegam ficha e que comparecem para atendimento como tendo uma distribuição 
Binomial com parâmetros n=21 (número de fichas distribuídas) e p=0,9 (probabilidade de sucesso ? a pessoa 
comparecer para o atendimento). Para que todos que compareçam tenham atendimento, no máximo 20 pessoas, 
das 21 fichas distribuídas, podem comparecer. Se comparecerem todas as 21 pessoas, uma delas ficará sem 
atendimento. Vale lembrar que se 20 ou menos pessoas comparecerem, todas terão atendimento (X?20). Assim, a 
probabilidade a ser obtida é a de que todos que compareçam em determinado dia tenham atendimento médico, que 
é dada por P(X?20), e que pode ser obtida mais facilmente pelo seu complementar: 1 - P(X=21) Então, P(X=21) = 
C21,21 * (0,9)^21 * (0,1)^0 = (0,9)^21 Logo, P(X?20) = 1 - P(X=21) = 1 - (0,9)^21 (alternativa E)  

 

 
QUESTÃO: 60 - ANULADA. A definição de Amostragem Aleatória Simples (Na amostragem aleatória simples todos 
os elementos da população tem probabilidade igual de participar da amostra, e todas as possíveis amostras têm 
também igual probabilidade de ocorrer.), exatamente como foi apresentada na alternativa B, foi extraída da definição 
de Costa Neto (2000, pg. 40). Porém, faltando a informação de que se trata de amostras de mesmo tamanho, a 
definição não está em sua totalidade correta. Portanto, a questão ficaria sem resposta correta, devendo ser anulada. 
COSTA NETO, P. L. O. Estatística. São Paulo, Edgard Blucher, 2000.  
 

 

CARGO(S): FARMACÊUTICO 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'E'. A referência bibliográfica que consta no Edital do concurso: Costa, Karen 
Sarmento and Nascimento Jr., José Miguel do HÓRUS: inovação tecnológica na assistência farmacêutica no sistema 
único de saúde. Rev. Saúde Pública, Dez 2012, vol.46, suppl.1, p.91-99. ISSN 0034-8910 sedimenta o que foi 
solicitado na questão, inclusive com a interpretação técnica relacionada.  

 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'B'. A referência bibliográfica que consta no Edital do concurso: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012.(série A. Normas e manuais técnicos) (Cadernos de Atenção Básica: n 31).ISBN 
978-85-334-1912-4 sedimenta o que foi solicitado na questão, inclusive com a interpretação técnica necessária.  

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'D'. A referência bibliográfica do EDITAL 02/2013 - RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL DE CONCURSOS N° 01/2013 inclui a Portaria 1555, de 30 de julho de 2013 que fundamenta o conteúdo na 
questão avaliativa de conhecimentos técnicos.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'B'. A referência bibliográfica do EDITAL 02/2013 - RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL DE CONCURSOS N° 01/2013 inclui a Portaria 1555, de 30 de julho de 2013 e fundamenta o conteúdo na 
questão avaliativa de conhecimentos técnicos.  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. A referência bibliográfica do EDITAL 02/2013 - RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL DE CONCURSOS N° 01/2013 inclui a Portaria 1554, de 30 de julho de 2013 e fundamenta o conteúdo na 
questão avaliativa de conhecimentos técnicos.  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'C'. A referência bibliográfica do EDITAL 02/2013 - RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL DE CONCURSOS N° 01/2013 inclui a Portaria 1554, de 30 de julho de 2013 e fundamenta o conteúdo na 
questão avaliativa de conhecimentos técnicos.  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'E'. A referência bibliográfica que consta no Edital do concurso: Lei 5991, de 
17 de dezembro de 1973, fundamenta o conceito solicitado na questão avaliativa de conhecimento técnico 
específico.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. A Lei 5991, de 17 de dezembro de 1973 citada no referencial bibliográfico 
do concurso sedimenta o aspecto avaliativo da questão.  

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'D'. A referência bibliográfica que consta no edital: Lei nº 5991 de 17 de 
dezembro de 1973 fundamenta o conteúdo na questão avaliativa de conhecimentos técnicos.  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'B'. A referencia bibliográfica que consta no edital : RDC 44/09 e os atos 
relacionados fundamenta o conteúdo na questão avaliativa de conhecimentos técnicos que dispõem sobre o 
fracionamento de medicamentos e o recebimento de receitas contendo prescrições magistrais. A citação da 
Resolução nº 328 de 22 de julho de 1999 está inclusa no entendimento da RDC 44/09 e dos atos relacionados.  

 

 
 



QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. A referência bibliográfica que consta no Edital do concurso: Organización 
Mundial de La Salud. La Aténcion Primaria de salud mas necessária que nunca. Informe sobre La salud em el mundo 
2008, sedimenta os conhecimentos técnicos solicitados na questão avaliativa.  
 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'A'. A referência bibliográfica que consta no edital: RDC Nº 44, DE 17 DE 
AGOSTO DE 2009, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da 
dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e 
dá outras providências, quanto à organização e exposição dos produtos fundamenta o conteúdo na questão 
avaliativa de conhecimentos técnicos.  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'B'. A referencia bibliográfica que consta no edital : Portaria 344/98 que 
aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial fundamenta o 
conteúdo na questão avaliativa de conhecimentos técnicos.  

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. A referência bibliográfica que consta no Edital: Portaria 344/98 que 
aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial fundamenta o 
conteúdo solicitado na questão avaliativa de conhecimentos técnicos .  

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'E'. A referência Bibliográfica que consta do Edital do concurso: Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica . Ministério da Saúde, 2006 fundamenta o conteúdo solicitado na questão avaliativa 
de cálculo de demanda de medicamentos.  

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. A referência Bibliográfica que consta do Edital do concurso: Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica . Ministério da Saúde, 2006, inclui a Lei nº 10.520/2002 sedimentando a questão 
avaliativa de conhecimentos técnicos .  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'A'. A referência Bibliográfica que consta do Edital do concurso: Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica.- Ministério da Saúde, 2006 fundamenta o conteúdo solicitado na questão avaliativa 
de conhecimentos técnicos.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'D'. A referência bibliográfica que consta no Edital do concurso: Gomes, M. J. 
V. M. - Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar - Editora Atheneu, sedimenta a questão 
avaliativa de abordagem técnica solicitada para o concurso em questão.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'A'. A referência bibliográfica que consta no edital do concurso: Gomes, M. J. 
V. M. - Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar - Editora Atheneu sedimenta o que foi 
solicitado na questão, inclusive com a interpretação técnica relacionada. Os itens Classe A são aqueles que mesmo 
representando um menor número, correspondem à maior parte do investimento. Os da classe B possuem estoque de 
segurança maior do que os da classe A. Os da classe C possuem estoque de segurança maior do que os da classe 
B.  
 

 

CARGO(S): FÍSICO 
 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'B'. Para a afirmação I é falsa pois no plano inclinado a força normal é 
apenas parte da força peso, portanto não é verdade que a força normal é sempre proporcional a força peso do corpo. 
Para a afirmação II, é verdadeira uma vez que a força de atrito cinética é caracterizada pela multiplicação do 
coeficiente se atrito cinético pela componente da força normal, ou seja pela proporção da força normal. Para a 
afirmação III, temos o cuidado de separar impedir o movimento que significa não deixar o movimento acontecer ( o 
que não é uma verdade, pois só caminhamos com a ajuda da força de atrito) com ser contrária ao movimento. Ser 
contrária só significa ser oposto, mas que não necessariamente impeça o movimento. Dessa forma unica afirmativa 
Verdadeira é a II.  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'. Visto que a questão se refere-se r as leis da física, e no caso as três leis 
de Newton, podemos analisar a afirmativa I, III e IV com base na terceira lei que diz que para toda a força de ação 
existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e feitas em corpos diferentes. 
Dessa forma o par ação e reação não podem ser anulados. Com isso temos que a afirmativa I está errada enquanto 
a III e IV estão corretas. Para a afirmativa II temos que se a força resultante e produto da massa pela aceleração, 
para que as forças sejam iguais o corpo de menor inércia (massa) terá maior aceleração.  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. Referindo-se as leis da física no caso as três leis de Newton a analise 
deve ser simples e objetiva. A terceira Lei de Newton afirma que para toda ação existe uma reação de mesma 

 



intensidade, mesma direção, sentidos opostos e feitas em corpos diferentes. Devido ao fato das força serem feitas 
em corpos diferentes elas jamais podem ser anuladas. Ou seja, o par ação e reação nunca se anulam. Por esse 
motivo a afirmação III e IV estão corretas. A unica afirmação errada é a primeira, pois as forças exercitadas tem a 
mesma intensidade, pois essas forças formam o par ação e reação. A afirmação II está correta visto que a força 
resultante em um corpo é o resultado da multiplicação da sua massa pela aceleração, para que a força seja a mesma 
o objeto que tiver menor inércia(massa) deve ter a maior aceleração.  
 
QUESTÃO: 57 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'B'. Troca de gabarito. Os 
recursos apresentados são procedentes.  

 

 
QUESTÃO: 63 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'B'. Troca de gabarito. Os 
recursos apresentados são procedentes. 

 

 
QUESTÃO: 65 - ANULADA. Procede o recurso, questão anulada.   

 
QUESTÃO: 66 - ANULADA. A afirmação III deveria ser a variação da energia interna ser nula. Portanto não existe 
resposta correta.  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'C'. Se todas as lâmpadas são idênticas, por onde passar maior corrente 
elétrica, maior será o brilho. Lembrando que quanto maior a resistência menor a corrente que passará.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. Lembramos que a forca magnética sobre uma partícula carrega depende 
da carga elétrica do vetor velocidade e do vetor campo magnético. A orientação da força e perpendicular tanto a 
velocidade da carga em movimento quanto ao campo magnético. Costumamos explicitar essa usando o que 
chamamos de 1º regra da mão direita. Para cargas negativas a força terá sentido oposto fornecido pela regra. A 
aplicação dessa para as linhas de campo formadas pelo enunciado refletem o gabarito A.  

 

 
QUESTÃO: 70 - ANULADA. Nas regiões A, C e E não teremos corrente induzida, logo a afirmativa IV está correta, 
mas a no ponto B a corrente induzida terá sentido horário e em D sentido anti horário. Logo não temos gabarito 
nessa questão.  
 

 

CARGO(S): FISIOTERAPEUTA 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'E'. A resposta correta é somente a letra E, pois a questão se refere as 
respostas que tem correspondência aos fatores fisiopatológicos, biomecânicos e agravantes, respectivamente. 
Portanto não poderia ser a B. 

 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta é a C, pois o autor coloca como contra-indicações 
relativas para a drenagem postural as condições agudas não tratadas, sendo uma delas a embolia pulmonar e a 
instabilidade cardiovascular, como a angina instável. O autor refere ainda que apesar dos riscos a drenagem postural 
pode ser necessária no paciente instável. 

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão teve um erro na grafia faltando uma letra no nome do autor, o 
que não justifica a necessidade de anulação da questão, uma vez que na bibliografia só tinha um artigo com o 
referido autor e, portanto não induz a nenhum erro. A ideia do autor está diretamente ligada ao que fala das práticas 
fragmentadas, pois associa a questão da Educação Permanente em Saúde como uma estratégia fundamental de 
transformação das práticas fragmentadoras da saúde. 

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'D'. Autores em seu artigo referem que a maioria das profissões de saúde 
trabalha com um referencial sobre o processo saúde e doença restrita ao seu núcleo de formação.   O enfoque de 
clínica ampliada, ou clínica do sujeito, sugere maneiras para integrar as várias perspectivas, sejam elas, biomédicas, 
sociais ou subjetivas, em um método de trabalho que reconheça a complexidade e variabilidade dos fatores e dos 
recursos envolvidos em cada caso específico, individual ou coletivo.  O apoio matricial é um dispositivo para a 
ampliação da clínica, para o trabalho interdisciplinar e pressupõe algum grau de adesão a um paradigma que pense 
o processo saúde, doença e intervenção de modo mais complexo e dinâmico. 

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'C'. A espasticidade aumenta em situações de dor, desconforto, ansiedade, 
situações de emoções e outras situações que acabam por exacerbar o tônus. Portanto qualquer infecção que leve a 
dor pode também levar a um aumento de tônus como é o caso de infecção no dente. 

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'D'. Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde,  



utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada 
capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação 
dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais, é uma das funções que a atenção básica deve cumprir para 
contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. Entretanto o enunciado da questão pede os 
fundamentos e diretrizes da atenção básica. Portanto a resposta é a letra D, como pode ser verificado no ANEXO I, 
Disposições Gerais sobre a Atenção Básica dos Princípios e Diretrizes Gerais da Atenção Básica. Portaria nº 2.488, 
de 21 de outubro de 2011. 
 
QUESTÃO: 58 - ANULADA. Realmente faltou a palavra visual no item II e o item III não está formulado como 
objetivo, induzindo ao erro. 

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está embasada na bibliografia BRASIL, Ministério da Saúde. 
Cadernos da Atenção Básica. n° 27 (Diretrizes do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Disponíveis em: 
http://200.214.130.35/dab/caderno_ab.php ou www.saude.gov.br/bvs. 

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. A resposta é Hanseníase, letra B, portanto não cabe o recurso em que é 
solicitado para mudar para letra B. 

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está correta, pois a TECNOLOGIA ASSISTIVA deve ser 
entendida como o “recurso do usuário” e não como “recurso do profissional” ou de alguma área específica de 
atuação. Isto se justifica pelo fato de que ela serve à pessoa com deficiência que necessita desempenhar funções do 
cotidiano de forma independente. Devemos diferenciar a TA de outras tecnologias como as aplicadas na área médica 
e de reabilitação. No campo da saúde a tecnologia visa facilitar e qualificar a atividade dos profissionais em 
procedimentos de avaliação e intervenção terapêutica. São equipamentos utilizados no diagnóstico de saúde, no 
tratamento de doenças ou na atividade específica de reabilitação, como melhorar a força muscular de um indivíduo, 
sua amplitude de movimentos ou equilíbrio.  Estes equipamentos não são tecnologia assistiva e sim tecnologia 
médica ou de reabilitação. Todo o trabalho desenvolvido em um serviço de TA deverá envolver diretamente o usuário 
e terá como base o conhecimento de seu contexto de vida, a valorização de suas intenções e necessidades 
funcionais pessoais, bem como a identificação de suas habilidades atuais. A equipe de profissionais contribuirá com 
a avaliação do potencial físico, sensorial e cognitivo do usuário; com o conhecimento a respeito dos recursos de TA 
disponíveis no mercado ou que deverão ser projetados para uma necessidade particular.  Portanto leva em conta as 
condições ambientais da pessoa com deficiência. 

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'E'. Constava na bibliografia como: Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional – 5ª Região. Leis e Atos Normativos das Profissões do Fisioterapeuta e do terapeuta 
ocupacional. 4ºed., 2011. As resoluções também fazem parte das Leis e atos normativos da profissão. 

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão trata especificamente das responsabilidades técnicas do 
profissional Fisioterapeuta, Resolução nº 139, de 28 de novembro de 1992 e não das responsabilidades 
fundamentais que é apresentado na resolução nº 10, de 3 de julho de 1978. Estava na bibliografia como: Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 5ª Região. Leis e Atos Normativos das Profissões do 
Fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. 4ºed., 2011. Todas as resoluções também fazem parte das Leis e atos 
normativos da profissão, além do Código de ética, portanto a questão não será anulada. 

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'C'. Constava na bibliografia como: Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional – 5ª Região. Leis e Atos Normativos das Profissões do Fisioterapeuta e do terapeuta 
ocupacional. 4ºed., 2011. As resoluções também fazem parte das Leis e atos normativos da profissão. 

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'C'. Mantém-se a questão com base nos Art. 5º (O fisioterapeuta avalia sua 
capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo quando capaz de desempenho seguro para o 
cliente\paciente\ usuário, em respeito aos direitos humanos.) e Art. 8º (O fisioterapeuta deve se atualizar e 
aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da 
não maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de 
permanente.) do Código de Ética. 
 

 

CARGO(S): FONOAUDIÓLOGO 
 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'A'. A resposta está exatamente descrita na bibliografia do concurso: 
Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Jekel (org). Porto Alegre: ArtMed, 2006, Cap 9, pág. 148  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. As assertivas foram extraídas do artigo constatante da bibliografia do  



concurso (CECCIM, Ricardo Burg and MERHY, Emerson Elias. Um agir micropolítico e pedagógico intenso: a 
humanização entre laços e perspectivas. Interface (Botucatu) [online]. 2009), exatamente nas Páginas 536, 539 e 
541.  
 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. A Nota Técnica: orientações sobre NASF e NAAB é bibliografia constante 
do edital. O uso da palavra "estratégia" em nada modifica o entendimento da questão, nem induz a erro, afinal, os 
NASFs foram criados para apoiar as equipes da estratégia de saúde da família. Da mesma forma, o uso do plural em 
nada modifica o entendimento da questão, nem justifica indução a erro.  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. Esta Portaria consta do edital do referido concurso, no item nº7 das 
referências.  

 

 
QUESTÃO: 61 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'B'. A grade deve ser alterada, 
pois, a alternativa correta é a da sequência F-V-F, portanto, letra B.  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'A'. No Tratado de Fonoaudiologia. Fernandes, Mendes e Navas (org). 2° Ed. 
São Paulo: Roca, 2009, Pág. 616, o sistema piramidal é apontado como um conceito de complexidade equivocado. 
Portanto, permanece somente correta a letra A.  

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. Esta questão foi retirada da bibliografia constante do concurso: Tratado 
de Fonoaudiologia. Fernandes, Mendes e Navas (org). 2° Ed. São Paulo: Roca, 2009. Pág. 642.  

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida questão foi retirada da bibliografia constate do concurso: 
Tratado de Audiologia. Bevilaqua et al (org). 1°Ed. São Paulo: Santos, 2012, Páginas 499 e 500.  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'C'.Esta questão foi retirada do Tratado de Audiologia. Bevilaqua et al (org). 
1°Ed. São Paulo: Santos, 2012 (Cap 25 - conceituação e indicação do implante coclear), nas Páginas 410 e 411 
estão elencados critérios de seleção e indicação.  
 

 

CARGO(S): JORNALISTA 
 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. No livro "Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia", que 
consta da bibliografia do concurso, Cláudia Lemos e Rozália Del Gáudio especificam, citando Henriet e Benoit 
(1997), objetivos que devem pautar um assessor de imprensa ao elaborar a comunicação orientada para públicos 
internos. Entre os itens, figuram, textualmente: "informar cada empregado de maneira adaptada" e "favorecer a 
expressão de todos os empregados" (DUARTE, 2010, p. 286-287). Reiteramos que se trata de objetivos que "devem 
pautar" o assessor, conforme propõem as autoras e conforme reproduz o enunciado da questão. A questão 58, 
portanto, está mantida.  
 

 

CARGO(S): MÉDICO AUDITOR, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CIRURGIÃO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO DERMATOLOGISTA, MÉDICO DO TRABALHO, MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, MÉDICO 

EPIDEMIOLOGISTA, MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, MÉDICO GERIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA E 
OBSTETRA, MÉDICO HEMOTERAPEUTA, MÉDICO INFECTOLOGISTA, MÉDICO INTENSIVISTA , MÉDICO 

MASTOLOGISTA, MÉDICO NEFROLOGISTA, MÉDICO NEUROLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, 
MÉDICO ONCOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA , MÉDICO PNEUMOLOGISTA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO 
REGULADOR, MÉDICO REUMATOLOGISTA, MÉDICO SANITARISTA e MÉDICO TRAUMATO-ORTOPEDISTA 

 
QUESTÕES REFERENTES À PARTE 1 DOS PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS,  

COMUM A TODOS OS MÉDICOS 

 

 
QUESTÃO: 53 – ANULADA. A questão solicita que, conforme o  enunciado,  seja marcada a alternativa 
INCORRETA, a respeito dos SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIS). A alternativa B está INCORRETA, 
conforme o gabarito divulgado, pois além da sigla estar incorreta (consta SINAM, deveria ser SINAN), outro erro 
dessa alternativa é que a gestão atual NÃO é de responsabilidade do DATASUS, e o correto seria gestão atual é de 
responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A referência bibliográfica que consta 
do EDITAL e que embasa o gabarito dessa questão está no  livro intitulado Epidemiologia aplicada nos serviços de 
saúde, autora Lourdes Bernadete dos Santos Pito Alexandre, Editora Martinari, 2012, página 243, transcrito a seguir 
“ 2.1.3 Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação – “A doença”  a) Considerações Gerais: o Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAM ) é o principal sistema de Vigilância Epidemiológica, pois consolida o 
registro das doenças de notificação compulsória do Brasil.¹ Este sistema tem como objetivo padronizar a coleta e o 
processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional e assim fornecer informações 

 



para a análise do perfil da morbidade, contribuindo para a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e 
federal.7 Atualmente a gestão do SINAM é de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde (SVS/MS). ¹ ” ,  grifos nossos. Como se observa no trecho reproduzido da própria bibliografia consultada, 
há um erro na sigla SINAM, que deveria ser SINAN. Portanto, ficaria mantido o gabarito divulgado da questão na 
letra B, até aqui analisada. 
Todavia, há questionamentos afirmando que a alternativa D também está incorreta, argumentando que onde consta 
da alternativa D   “Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIS/SUS)” deveria ser (SIA/SUS). A sigla SIS/SUS 
refere-se ao Sistemas de Informação em Saúde (SIS), explícito  no enunciado dessa a questão. Por coerência com 
os enunciados das outras alternativas, sempre que foi  citado um sistema de informação, aparece nas alternativas A), 
B) C) , D) e E) , entre parênteses, a sigla do mesmo. Sob esse prisma de argumentação, SIA/SUS  deveria ser a 
sigla correta e não SIS/SUS na alternativa D. Ademais, a alternativa D foi embasada na bibliografia publicada no 
Edital, livro intitulado Epidemiologia aplicada nos serviços de saúde, autora Lourdes Bernadete dos Santos Pito 
Alexandre, Editora Martinari, 2012, página 255 e novamente, há um erro  na própria bibliografia, que transcrevemos 
na íntegra a seguir: “2.2 Sistemas de Informações Ambulatoriais 2.2.1 Sistema de Informações Ambulatorias do SUS 
a) Considerações Gerais: O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIS/SUS) é um sistema de registro dos 
atendimentos e procedimentos ambulatoriais realizados pelos prestadores públicos e privados 
contratados/conveniados pelo SUS.” Na bibliografia aparece SIS/SUS, transcrito para a alternativa D da questão, 
porém o correto é a sigla  SIA/SUS. Isso reforça que tanto a alternativa B, quanto à alternativa D devem  ser 
consideradas INCORRETAS. Por fim, relativamente à alternativa E,  afirma-se que ela está de acordo com a 
bibliografia publicada no Edital, livro intitulado Epidemiologia aplicada nos serviços de saúde, autora Lourdes 
Bernadete dos Santos Pito Alexandre, Editora Martinari, 2012, página 260. Cita-se a seguir o texto da bibliografia: 
“Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI): conjunto de sistemas que permitem avaliar 
cobertura vacinal, o gerenciamento dos imunobiológicos da rotina e dos centros de referências de imunobiológicos 
especiais, acompanhamento de casos de evento adverso pós-imunização e a avaliação das etapas do processo de 
imunização”. Portanto, a alternativa E está correta, embasada nos sistemas de informação em saúde: Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) e pelo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). 
 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'C'. Em um recurso, há a argumentação de que o diagnóstico de depressão 
unipolar não é realizado de forma arbitrária, mas sim baseado nos critérios diagnósticos  do DSM-IV, citando fonte 
alheia à bibliografia publicada no Edital. Na  assertiva I  dessa questão consta que o diagnóstico de depressão deve 
ser entendido como uma categoria arbitrariamente definida dentro de um fenômeno dimensional. Não cita depressão 
unipolar e está embasada na bibliografia, livro intitulado Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária 
baseada em evidências, autores  Bruce Duncan e outros, Artmed, 2013, páginas 1102 e 1104. Portanto, fica mantida 
como correta a assertiva  I. Outro recurso propõe que apenas a assertiva III está correta e refere ainda que a 
assertiva I  não está correta. A assertiva  I está baseada na bibliografia publicada no Edital, conforme o livro intitulado 
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em evidências, autores Bruce Duncan e outros, 
Artmed, 2013, página 1104. Nessa página, a tabela 109.4 apresenta critérios diagnósticos de episódio depressivo, 
onde constam sintomas fundamentais: humor deprimido, perda de interesse e fadigabilidade. A assertiva I da 
questão refere “...como sintomas fundamentais de episódio depressivo o humor deprimido, a perda de interesse e a 
fatigabilidade”... Por fim, a assertiva III da questão está correta, embasada na bibliografia publicada no Edital do 
concurso, livro intitulado Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em evidências, autores Bruce 
Duncan e outros, Artmed, 2013, páginas 1102. Na página 1102 desse livro está explícito: “A previsão para 2030 é de 
que a depressão seja a primeira causa específica de incapacidade”.   
 

 

CARGO(S): MÉDICO AUDITOR 
 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca examinadora elaborou a questão embasada na bibliografia 
publicada no Edital, livro intitulado Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4ª 
Edição. Duncan et al. Porto Alegre, ARTMED, 2013, página 449. A assertiva II assim está descrita na Questão 56: II.  
Na prevenção de transmissão vertical do HIV, estudos clínicos com o uso de antirretrovirais, como a zidovudina e a 
lamivudina, demonstraram resultados com redução dessa transmissão, em comparação com placebo, quando 
usados nas etapas pré-, intra e pós-parto, para a mãe e o recém nascido, mesmo em casos de amamentação. Na 
página 449 dessa obra citada, tabela 46.1, intitulada Estudos clínicos com antirretrovirais na prevenção de 
transmissão vertical, há referência na primeira coluna ao estudo de Petra (1.357 crianças). Na segunda coluna dessa 
Tabela, A, entendida a letra A conforme consta do rodapé dessa tabela, como Amamentação, aparece um SIM. 
Portanto, a referência que a banca examinadora se pautou na Tabela 46.1, página 449 dessa obra citada, que inclui 
a amamentação. A questão, na assertiva II, não faz menção e nem juízo de valor, quanto ao delineamento do estudo, 
metodologia e a ocorrência de algum viés, apenas refere o que está citado no conteúdo da Tabela 46.1, conforme 
bibliografia publicada no Edital. 

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso menciona bibliografia alheia ao Edital do concurso. A banca 
examinadora embasou a questão, conforme bibliografia publicada no Edital, livro intitulado Medicina Ambulatorial:  



condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4ª Edição. Duncan et al. Porto Alegre, ARTMED, 2013, 
página 1435. Com base na bibliografia apresentada aos candidatos, a alternativa A está incorreta, pois afirma que a 
tuberculose ganglionar é mais frequente na região axilar e inguinal, o que está incorreto, pois é menos frequente 
nessas regiões. A alternativa C está correta, conforme a bibliografia, os sinais e sintomas incluem febre, disúria, 
polaciúria, urgência miccional, hematúria e dor lombar, no flanco ou abdominal; Cita também aumento de volume e 
de sensibilidade dolorosa ano testículo e epidídimo; tem diagnóstico diferencial com pielonefrite bacteriana, 
neoplasias e pielonefrite xantogranulomatosa. Esse conteúdo está na obra citada, Tabela 137.1, página 1435 -
Características clínicas, laboratoriais e diagnósticos diferenciais a serem considerados nas formas mais comuns de 
tuberculose extrapulmonar. Com base na bibliografia antes mencionada, a alternativa D está correta, a respeito da 
apresentação da tuberculose pleural, descrita conforme a Tabela 137.1 Características clínicas, laboratoriais e 
diagnósticas diferenciais a serem considerados nas formas mais comuns de tuberculose extrapulmonar, página 
1435, da obra acima citada. 
 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. A banca examinadora embasou a questão na bibliografia publicada no 
Edital, livro intitulado Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4ª Edição. 
Duncan ET al. Porto Alegre, ARTMED, 2013, páginas 922 e 923. A questão, conforme essa bibliografia, apresenta 
alternativa em que o método que tem sensibilidade e especificidade adequadas (igual ou acima de 80%, e igual ou 
acima de 95%, respectivamente), é justamente a fotografia do fundo de olho sob dilatação pupilar, para rastreamento 
da patologia referida (retinopatia diabética grave), contrariamente ao que consta no recurso.  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca examinadora embasou a questão conforme a bibliografia 
publicada no Edital do concurso, no livro intitulado Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 4ª Edição. Duncan et al. Porto Alegre, ARTMED, 2013, página 1051. O enunciado da questão é 
corretamente completado pela alternativa B, conforme o gabarito divulgado, de acordo com a bibliografia publicada: a 
doença de Graves e o bócio multinodular tóxico constituem a resposta correta ao enunciado dessa questão. 

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. A banca examinadora embasou a questão conforme a bibliografia 
publicada no Edital do concurso, no livro intitulado Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas 
em evidências. 4ª Edição. Duncan et al. Porto Alegre, ARTMED, 2013. Para a questão, conforme a bibliografia 
referida, textos constantes das páginas 1067 (inclusive o texto marcado em cor azul) e 1068, a alternativa B 
(intermitente, diazepam, retal, paracetamol, não é)  é a escolha que completa, correta e respectivamente as lacunas 
do trecho apresentado pela questão. 

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'C'. No recurso há a argumentação de que NÃO caberia a emissão de glosa 
e MUITO MENOS o encaminhamento ao Ministério Público, a operação subfaturada. A banca examinadora pautou a 
questão na bibliografia publicada no Edital do concurso: DENASUS. Orientações Técnicas sobre Aplicação de 
Glosas em Auditoria no SUS, Brasília- DF, 2005, do Ministério da Saúde, Departamento Nacional de Auditoria do 
SUS. Exatamente na página 53 dessa bibliografia consta que “Não cabe a emissão de glosa, mas encaminhamento 
ao Ministério Público, para as providências devidas, nos seguintes casos: Operação subfaturada e Calçamento de 
nota fiscal”. 

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'E'. A banca examinadora pautou a questão na bibliografia publicada no 
Edital do concurso, nas orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS, Brasília- DF, 2005, do 
Ministério da Saúde, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Exatamente na página 35 dessa bibliografia, 
consta que é motivo de glosa parcial a cobrança de diária hospitalar sem a presença do paciente no hospital, no caso 
de internação em regime de hospital-dia em geriatria, e essa afirmação é constante da alternativa A da questão. 
Portanto, a alternativa A não é uma resposta correta para essa questão, pois o enunciado da questão solicita motivos 
de glosa total e não de glosa parcial. 

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'C'. No recurso há a argumentação de que todas as alternativas são 
consideradas corretas, não havendo resposta para a questão, referindo que a operação superfatura é do tipo GLOSA 
TOTAL. A banca examinadora pautou a questão 65 na bibliografia publicada no Edital do concurso: DENASUS. 
Orientações Técnicas sobre Aplicação de Glosas em Auditoria no SUS, Brasília- DF, 2005, do Ministério da Saúde, 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS. (grifo nosso, ano de 2005). Na página 52 dessa bibliografia, consta que 
a licitação fraudada, a alteração de contrato, a operação fictícia, a operação dissimulada pertencem ao tipo de 
GLOSA TOTAL. Consta ainda nessa página 52 que a operação superfaturada é do tipo de GLOSA PARCIAL. 
Contrariamente ao que argumentado no recurso, a operação superfaturada constitui GLOSA PARCIAL, de acordo 
com essa bibliografia publicada no Edital. O enunciado da questão solicita ao candidato que assinale a exceção, ou 
seja, o motivo de glosa que não é total. Portanto, a alternativa que corretamente responde o enunciado da questão é 
a alternativa com “operação superfaturada” que constitui GLOSA PARCIAL. 
 

 

CARGO(S): MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 



 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'C'. Deve-se enfatizar que, até o presente momento, digital e digoxina são 
sinônimos no meio médico, já que a digoxina é o único digitálico disponível para uso oral e que pode ser dosado. A 
citação do livro Current refere-se ao uso em pacientes com fração de ejeção preservada para o controle da resposta 
ventricular, situação na qual o digital não está bem indicado. A questão aborda ao efeito antiarrítmico do digital e que 
está bem explicitado na página 500 de edição anterior do Braunwald( texto abaixo) 

 
e na tabela 37-4 da página 714 da nona edição: “Effective serum or plasma concentration( microgramas/ml)”- 0,0008 
a 0,002 ou seja 0,8 a 2,0 ng%. 

 
Portanto, a resposta correta na questão é a letra C( entre 1,0 -1,5 ng/ml) 
 

 

 
QUESTÃO: 61 – MANTIDA alternativa 'C'. A resposta a essa questão encontra-se em 2 capítulos da referência 1- 
página 559 e 967, conforme segue: 

 

 
 Por esse texto, conclui-se que a única resposta possível é letra C. 

 

 
QUESTÃO: 70 – ANULADA. A pergunta se refere à identificação do orifício de entrada e aparecia em edição 
anterior da referência 1: 
 

 



 
Como esses dados não são confirmados na edição mais recente e que consta na bibliografia recomendada, a 
questão deve ser anulada. 
 

CARGO(S): MÉDICO DERMATOLOGISTA 
 

  
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'C'. Consta no programa. O item citado no recurso inclui-se em dermatoses 
por noxas químicas, físicas e mecânicas. Vide o sumário da bibliografia SAMPAIO, S.A.P.; RIVITTI, E. A. 
Dermatologia. 3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2008. Parte IIIV (dermatose por noxas químicas, físicas e mecânicas) 
capítulo 48: dermatoses por toxinas e venenos de animais. 

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'C'. Trata-se de uma questão interpretativa: poderia ser tratar de um caso de 
melanoma? Até poderia, entretanto pelo enunciado não é possível afirmar que, sem nenhuma dúvida, trata-se de um 
melanoma. Não há referência quanto a marcação imuno-histoquímica no enunciado. Trata-se de uma paciente 
afrodescendente com uma lesão em que o aspecto clínico, sintomatologia e topografia sugerem tratar-se, 
primeiramente, de doença de paget; melanoma e doença de bowen, também entram no diagnóstico diferencial, mas 
não são os mais prováveis. Além disso, a biópsia realizada evidenciou que as células tumorais são mucicarmim e 
alcian blue positivas o que torna a hipótese de doença de paget ainda mais provável (RAPINI, R. P. 
Dermatopatologia Prática. Rio de Janeiro: Dilivros, 2008. Pag. 248). Ao contrário do que está escrito no recurso a 
alternativa correta letra C não refere que as células deverão ser positivas especificamente para os marcadores EMA 
e CEA e sim que deverão ser positivas para estes marcadores (RAPINI, R. P. Dermatopatologia Prática. Rio de
Janeiro: Dilivros, 2008. Pag. 248). Elas deverão, remete a possibilidade de serem positivas (provavelmente). O que 
não poderia pensar é que o diagnóstico mais provável é doença de paget e as células tumorais deverão ser positivas 
para melan A e proteína s-100. Em suma, o próprio recurso cita que “até poderia se tratar de melanoma”, o que até 
poderia estar correto, embora muito difícil, entretanto, a alternativa letra E, referida no recurso como correta, é uma 
afirmativa (a única afirmativa entre as alternativas), ela afirma que se trata de um melanoma, o que pelo enunciado 
não é possível afirmar. 

 

 
QUESTÃO: 64 - ANULADA. Pelo enunciado e somente pelo enunciado, a clínica, a patologia e exames micológicos 
negativos somados, favorecem, sim, que o diagnóstico mais provável seja o de linforeticulose benigna de inoculação 
(doença da arranhadura do gato). É correto o argumento de que a esporotriquina é um exame que pode ser utilizado 
nesse caso a fim de direcionar o diagnóstico, pois uma vez negativo afastaria por completo a esporotricose. 
Entretanto a alternativa B afirma que este teste seria útil para confirmar o diagnóstico de esporotricose, sim ele seria 
útil para confirmar se o caso for uma esporitricose, mas pelo enunciado e somente pelo enunciado não podemos 
afirmar que se trata de esporotricose, sem nenhuma dúvida. Se estivesse escrito em uma alternativa, por 
exemplo: devido à negatividade dos exames micológicos, o teste intradérmico da esporotriquina seria útil para avaliar 
a hipótese de esporotricose zoonótica (aí estaria correto). Conforme mencionado anteriormente o diagnóstico mais 
provável é linforeticulose benigna de inoculação, essa alternativa não afirma que o diagnóstico definitivo seja 
linforreticulose benigna de inoculação, afirma apenas que esta é a hipótese mais provável. Evidente que, se feito o 
teste da esporotriquina e o resultado desse positivo o diagnóstico seria sem dúvida de esporotricose, e se desse 
negativo seria útil para excluir esporotricose, entretanto este dado (o resultado do teste) não consta no enunciado e 
nem na alternativa. Porém, devido ao erro de grafia na palavra inoculação (alternativa E), a questão será anulada. 

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. Sem dúvida não há de forma “explícita” esta citação na bibliografia, 
contudo estamos tratando de uma prova para especialista e há sim, como se concluir através da mesma, pela 
alternativa correta. A classificação de gell de coombs é uma classificação sintética dividida em quatro tipos 
fundamentais de hipersensibilidade, sendo os três primeiros relacionados com a imunidade humoral e o quarto com a 
imunidade celular. Evidente que, nos dias de hoje, essa classificação é simplista e pode ser estendida, já que 
combinações entre estas reações podem ser observadas. Mas segundo o mecanismo principal da classificação de 

 



gell e coombs (classificação simplista e didática) é possível concluir que a síndrome de churg-
straussvasculite/granulomatose alérgica) está relacionada com a hipersensibilidade Tipo I que depende 
da imunoglobulina IGE também relacionada à rinite e asma; e que a granulomatose de wegener se encaixa 
na hipersensibilidade Tipo II, mediada por anticorpos, neste caso o anti-corpo anti citoplasma de neutrófilo. Além do 
mais, dentre as alternativas há só uma alternativa que relaciona síndrome de churg-strauss (vasculite/granulomatose 
alérgica) e hipersensibilidade Tipo I. 
 

CARGO(S): MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com Rotinas em Obstetrícia 6ª ed. capítulo 36 - Diabete e 
Gestação, pág. 583, "gestantes com controle glicêmico satisfatório e sem complicações obstétricas podem aguardar 
o termo da gestação e o início espontâneo do trabalho de parto até 39 semanas, a partir daí, a indução eletiva do 
parto deve ser planejada." Portanto, a interrupção deve ser pensada (passível de indicação) a partir de 39 semanas, 
o que torna incorreta a assertiva. A questão não menciona qualquer dúvida em relação à certeza no datamento.  
 

 

CARGO(S): MÉDICO INFECTOLOGISTA 
 

 
QUESTÃO: 68 - ANULADA. Apesar de a bibliografia Mandell, Douglas e Bennett citar na página 1836, capítulo 128, 
a informação contida no enunciado, outra literatura apontada pelo edital tem informação pouco discrepante. Como 
não haveria alternativa correta no caso, se desconsiderarmos a resposta correta, a questão deve ser anulada.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. A bibliografia apontada pelo concurso, Mandell, Bennett e Douglas, e 
claro, no capitulo 165, pagina 2279, em apontar os resultados equivalentes do oseltamivir e do zanamivir em ensaios 
clínicos. A preferência por uma droga (no caso o oseltamivir) no protocolo não se deve a superioridade clínica. O 
gabarito deve ser mantido.  
 

 

CARGO(S): MÉDICO MASTOLOGISTA  
 
QUESTÃO: 58 - ANULADA. A construção da questão não considerou a reconstrução mamária com prótese.  
 
QUESTÃO: 65 - ANULADA. Não constou no enunciado da questão a palavra EXCETO, de forma que ela deve ser 
anulada. 
 

 

CARGO(S): MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'E'. VAUGHAN - ASBURY, 4° edição, página 132/ capítulo 6. Ceratite viral 
por Varicela-Zoster: ao contrário da recorrência da ceratite por HSV, que normalmente afeta somente o epitélio, a 
ceratite por VZV afeta o estroma e a uvea anterior no início... os corticosteróides tópicos podem ser necessários para 
o tratamento de ceratites graves, uveítes e glaucoma secundário. O autor cita significante risco de complicações com 
o uso de corticoesteroides sistêmicos no Varicela-Zoster. Portanto, a afirmativa (1) é incorreta.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'E'. BICAS, JORGE, 1° edição, página 266, esquema 6.2 Fluxograma para 
exames complementares de pacientes com GPAA. Desenvolvido pela sociedade brasileira de glaucoma. Pelo 
fluxograma: do suspeito...pio normal...campo visual normal... sim, pode ser já um portador de GPAA se a CFN estiver 
alterada, como na alternativa (II) não há citação sobre a condição da CFN, ainda nada pode ser afirmado: então não 
pode-se dizer que ainda não se trata de um portador de GPAA tomando por base apenas o DO, a PIO e o CV. pode 
ser portador de GPAA ou não. A alternativa (II) é incorreta.  
 

 

CARGO(S): MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
 

 
QUESTÃO: 63 – ANULADA. Questão com erro de grafia na alternativa C, causando dubiedade de interpretação.  
  

CARGO(S): MÉDICO PSIQUIATRA 
 

 
QUESTÃO: 58 – MANTIDA alternativa 'B'. Embora exista bibliografia atualizada, deve-se considerar aquela 
indicada no Edital do concurso.   

 
QUESTÃO: 68 - ANULADA. Questão possui duas alternativas corretas: D e E.  
  

CARGO(S): MÉDICO REGULADOR 
 



 
QUESTÃO: 59 - ANULADA. O manual de regulação médica das urgências apresenta os conceitos na página 47, no 
entanto o mesmo unifica os conceitos na página 48. Como estas definições geram dúvidas, a questão será anulada.   

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'B'. Resposta consta no algoritmo de intubação com auxílio de drogas nos 
doentes pediátricos no Manual ATLS. O sulfato de atropina é utilizado na dose de 0,1-0,5mg, a dose de etomidato e 
midazolam deve ser ajustada de acordo com a volemia do paciente (paciente hipovolemico - etomidato 0,1mg/kg, 
midazolam 0,1mg/kg e paciente normovolemico - etomidato 0,3mg/kg, midazolam 0,3mg/kg) há indicação de pressão 
cricoide. 

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a Portaria nº 2048/02, em relação às 
responsabilidades/atribuições do serviço/médico solicitante no item a descriminar: O médico responsável pelo 
paciente, seja ele plantonista, diarista ou o médico assistente, deve realizar as solicitações de transferências à 
Central de Regulação e realizar contato prévio com o serviço potencialmente receptor. Portanto a alternativa A está 
incorreta. 

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o Manual do PHTLS, no choque hipovolêmico o compartimento 
(espaço vascular) mantém seu tamanho normal, mas o volume de fluido é diminuído, portanto assertiva A está 
incorreta. Ainda de acordo com o manual antes referido, no choque distributivo o compartimento (espaço vascular) 
aumenta, mas o volume de fluido é mantido, portanto assertiva D está correta.  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo o Manual do PHTLS, Protocolo para Aplicação de Torniquete, 
item 1: O uso do torniquete é indicado quando as tentativas de controle da hemorragia por pressão direta ou com 
curativo compressivo não obtiveram sucesso.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo o Manual do PHTLS, Sinais e Sintomas da Inalação de 
Fumaça: queimadura em espaço confinado, confusão ou agitação, queimaduras em face ou tórax, chamuscamento 
de sobrancelhas ou pelos nasais, fuligem no escarro, rouquidão, perda de voz ou estridor. Portanto a mioglobinuria 
não está relacionado nestes sinais e sintomas.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo o Manual do PHTLS, Indicações para Imobilização da Coluna 
Paciente com Trauma Fechado, com Alteração do Nível de Consciência - escala de coma de glasgow menor que 15 
deve ser imobilizado. 
  

 

CARGO(S): MÉDICO TRAUMATO-ORTOPEDISTA 
 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a bibliografia de referência no edital, a resposta A é correta, 
vide fl.980, 5º parágrafo, onde consta “aproximadamente 50% dos casos de lesões do tipo I e II no fêmur distal 
evoluem com distúrbios de crescimento". A alternativa B não é correta, pois ocorre em 30% e não 10%. A alternativa 
C também está incorreta, pois estão relacionadas ao desvio inicial e não à redução obtida. A alternativa D é comum a 
deformidade angular, portanto está incorreta; e a alternativa E também está incorreta, pois as deformidades no plano 
coronal não corrigirão desta forma. 

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme a bibliografia do edital (Sizinio), à fl. 888, a alternativa B não é 
verdadeira, pois deve ser uma lesão no SNC em desenvolvimento. As demais são corretas, pois as manifestações 
periféricas modificam com o crescimento.  

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta está de acordo com bibliografia prevista no edital (BRASIL. 
Associação Médica Brasileira. Projeto Diretrizes.). Nesta referência, a assertiva I e III são verdadeiras; a assertiva II, 
para estar correta, deveria contar lesão de S1 (e não L5) e na assertiva IV, para também ser considerada correta, 
deveria constar “os opioides devem ser evitados, devoto ao risco de tolerância e dependência, em casos de uso 
crônico” (fl. 7). Portanto somente I e III , estão corretas. 

 

CARGO(S): NUTRICIONISTA 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta encontra-se na obra, que integra a bibliografia do 
concurso de: SHILS, M.E., OlsonJ. Shike M., Ross C. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença, vol. 1 e
2, 9ª edição, São Paulo. Editora Manole. 2003. página 1052- volume 2.  

 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'A'. A resposta correta encontra-se na obra de: SYLVIA, Scott-Stump. 
Nutrição relacionada ao diagnóstico e tratamento. São Paulo, Baueri: Manole, 2007. Página 19.   



 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa E exemplifica Frutas e Flores e as duas categorias juntas 
não respondem corretamente a questão. A resposta correta encontra-se em: SYLVIA, Scott-Stump. Nutrição 
relacionada ao diagnóstico e tratamento. São Paulo, Baueri: Manole, 2007. Página 57.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta encontra-se na bibliografia indicada no edital do 
concurso: PHILIPPI, S.T. Nutrição e Técnica Dietética. Barueri, SP: Editora Manole. 2003. Página 114.   

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'.A resposta correta encontra-se mencionada na bibliografia indicada no 
edital do concurso: ABREU, ES. Gestão de Unidade de Alimentação e Nutrição. 3ª edição São Paulo. Editora Metha, 
2011. Página 36.  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'A'. A utilização de água sanitária para higienização de vegetais e frutas é 
segura, desde que seja utilizado produto autorizado para isso. A água sanitária deve apresentar registro na ANVISA 
para uso em alimentos. Segundo Domene, 2011, é desaconselhável o uso de água sanitária de USO GERAL, 
utilizada para limpeza doméstica.  

 

 
QUESTÃO: 58 - ANULADA. A referência bibliográfica utilizada na elaboração da questão não foi divulgada no edital 
do concurso.   

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. A resposta correta encontra-se em bibliografia do edital do concurso do 
autor: DOMENE S. M.A.A. TÉCNICA DIETÉTICA - TEORIA E APLICAÇOES - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2011. Página 12.  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'A'. A resposta correta encontra-se em bibliografia mencionada no edital do 
concurso: DOMENE S. M.A.A. TÉCNICA DIETÉTICA - TEORIA E APLICAÇOES - Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. Página 55.  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'B'. A expressão de probabilidade mencionada no recurso, não anula a 
veracidade da afirmativa que classifica o fitato ou o ácido fítico como o mais importante inibidor de absorção do ferro 
em cereais e vegetais. Não podendo esta questão ser classificada como "falsa". A resposta correta encontra-se em: 
Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de carências de Micronutrientes. Cadernos de Atenção Básica - nº 20, Série A. 
Normas e Manuais Técnicos Brasília/DF. 2007. Página 29.  

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'C'. A resposta correta e os termos utilizados para formulação da questão 
encontram-se na literatura, publicada no edital do concurso: Brasil. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para 
Crianças Menores de 2 anos. 1.ª edição 2.ª reimpressão. Série A. Brasília/DF. 2005. Página 16.  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta e os termos utilizados para formulação da questão 
encontram-se na literatura, publicada no edital do concurso: BRASIL,Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a 
População Brasileira, série A. Normas e Manuais Técnicos, Brasília. DF. 2008. Página 43. 

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. O item II da questão está correto conforme os dez passos (PASSO 4 - A 
alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança.) 
página 88 da referência bibliográfica: Ministério da Saúde. Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. 1.ª 
edição 2.ª reimpressão. Série A.Brasília-DF.2005.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'E'. A resposta correta encontra-se em “RESOLUÇÕES DO CFN. 334 -
Código de Ética”, página 5.   

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta poderá ser encontrada na referência bibliográfica do 
edital do concurso: BRASIL, Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira, série A. Normas e 
Manuais Técnicos, Brasilia. DF. 2008. Página 69.  
 

 

CARGO(S): ODONTÓLOGO 
 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'A'. O carcinoma de células basais acomete com bastante frequência a pele 
da face, área de abrangência no exame clínico do Odontólogo e, diante da suspeição, deve este, encaminhar o 
paciente ao médico competente. Os carcinomas, por serem neoplasias malignas de origem epitelial, foram incluídos 
no capítulo denominado, Patologia Epitelial, indicado para estudo no referido certame. Referencial teórico: NEVILLE, 
B.W; et al. Patologia oral e maxilofacial. 3ª edição Elsevier, 2009. Capítulo: Patologia epitelial. Pág. 432.  

 



 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'D'. No item IV, a diminuição da secreção salivar e aumento da sua 
viscosidade, favorecem sobremaneira, a deposição de depósitos saburroides na língua. Esses depósitos 
compreendem resíduos alimentares, células epiteliais descamadas e, principalmente, germes anaeróbios 
proteolíticos que após se depositarem sobre o dorso da língua, formam a saburra lingual, propriamente dita. 
Referencial teórico: PAIVA, J.S; ALMEIDA, R.V. Periodontia: a atuação clínica baseada em evidências científicas. 
Vol.1. São Paulo: Artes Médicas, 2005. PÁG. 546, 549 e 551. Capítulo: Halitose por saburra lingual.  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'C'. O Diflunisal representa simultaneamente um analgésico não opioide e um 
anti-inflamatório não esteroide, visto que é derivado do Ácido Salicílico. Referencial teórico: WANNMACHER, L; 
FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica para dentistas. 3ª edição. Guanabara Koogan, 2007. Capítulo: Analgésicos 
não opioides. PÁG. 205 e 206.  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. O item II encontra-se mencionado no texto indicado para estudo, e o item 
IV, afirma que pode aumentar o risco à doença cárie, isso é verdade, pois não se discriminou detalhadamente o tipo 
de dieta, podendo ser inclusive, altamente cariogênica. Referencial teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. Cadernos de atenção básica, n.17. Brasília, 
2006. Capítulo: Organização da atenção à saúde bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo. Pág. 56, 58, 64 e 66.  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. Não existe a denominação cancro duro associado à 
Paracoccidioidomicose e, sim, estomatite moriforme, restando portanto, como única alternativa cabível, a “D”, 
considerando que a sífilis é uma doença crônica com diferentes estágios em sua evolução, com uma gama de 
manifestações clínicas, com destaque ao cancro sifilítico ou luético, resultado da sua primeira fase clínica, que pode 
apresentar uma localização intrabucal ou labial. Referencial teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Assistência à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Falando sobre câncer da boca. Rio de Janeiro, 2002. Capítulo: 
Câncer bucal. Pág. 31.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'E'. O autor do referido livro, coloca categoricamente que a rinopatia alérgica 
representa uma das causas capazes de levar o indivíduo fissurado labiopalatal à obstrução nasal e, por conseguinte 
à respiração bucal. Referencial teórico: PEREIRA, A.C; et al. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e 
promovendo saúde. Artmed, 2003. Capítulo: Fissuras labiopalatais: etiologia, epidemiologia e consequências. Pág. 
400.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'A'. Verdadeiramente, os Estados Unidos foram o primeiro país em 1945 e, o 
segundo foi o Canadá em 1946, no que se refere à fluoretação das águas de abastecimento público. Referencial 
teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. Brasília: 2009. 
Capítulo: Uso de fluoretos no Brasil. Pág. 9.  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. A produção interna de radicais livres refere-se ao metabolismo dos 
lipídeos, originando uma série de produtos residuais, tóxicos para o organismo humano. Referencial teórico: 
BRUNETTI, R.F; MONTENEGRO, F.L.B. Odontogeriatria: noções de interesse clínico. Artes Médicas, 2002. 
Capítulo: Nutrição na terceira idade. Pág. 66.  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'E'. Essa questão foi elaborada rigorosamente com base no programa e 
bibliografia indicados para esse concurso. Referencial teórico: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. Cadernos de atenção básica, nº 17. Brasília, 2006. Capítulo: 
Organização da saúde bucal na atenção básica. Pág. 14.  

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. Em relação ao item I, o autor cita que a maior taxa de abandono dos 
pacientes, ocorre após o primeiro ano de manutenção. Quanto ao item II, a manutenção periodontal, ganha 
destaque, por ser fundamental para a manutenção em longo prazo dos resultados obtidos no tratamento periodontal. 
No item IV, o fato de ser considerada em última análise, uma resposta inflamatória vascular e celular ao acúmulo do 
biofilme dental, não descarta uma resposta imunológica, haja vista que a imunidade pode ser celular ou humoral. A 
resposta humoral pressupõe a participação de anticorpos ou imunoglobulinas que são provenientes de células 
imunológicas específicas. Cuidadosamente, empregou-se o termo “basicamente” e não “exclusivamente”. Referencial 
teórico: PAIVA, J.S; ALMEIDA, R.V. Periodontia: a atuação clínica baseada em evidências científicas. Vol.1. São 
Paulo: Artes Médicas, 2005. Capítulo: Manutenção Periodontal. Pág. 276 e 277.  

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'E'. A incorreção dessa alternativa reside no fato de que o enunciado aborda 
de forma generalizada as cefalosporinas, portanto, sua maior ou menor atividade contra germes anaeróbios depende 
especificamente do tipo e geração da cefalosporina em questão, o que não foi mencionado, tornando a afirmação 
absolutamente incorreta. Referencial teórico: WANNMACHER, L; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica para 

 



dentistas. 3ª. edição. Guanabara Koogan, 2007. Capítulo: Antibióticos betalactâmicos. Pág. 285, 286 e 287.  
 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. Essa questão foi elaborada rigorosamente com base no programa e 
bibliografia indicados para esse concurso. Referencial teórico: PEREIRA, A.C; et al. Odontologia em saúde coletiva: 
planejando ações e promovendo saúde. Artmed, 2003. Capítulo: Reconhecendo e prevenindo as doenças bucais. 
Pág. 385.  

 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. Item I, o iodo-povidine não é irritante à mucosa bucal e não exibe efeitos 
colaterais, como coloração dos dentes, língua e mudanças no paladar, conforme acontece com a clorexidina. Item III, 
o autor afirma que os microrganismos Gram-positivos são por via de regra, mais sensíveis a clorexidina que os 
Gram-negativos, isso não invalida o fato de a clorexidina ser de largo espectro. Referencial teórico: PAIVA, J.S; 
ALMEIDA, R.V. Periodontia: a atuação clínica baseada em evidências científicas. Vol.1. São Paulo: Artes Médicas, 
2005. Capítulo: Agentes químicos para o controle do biofilme dental. Pág. 158 e 159.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'C'. O processo coronoide da mandíbula, apresenta-se como uma imagem 
radiopaca de forma triangular, mais especificamente na região do túber da maxila, na região de terceiro molar, 
quando a radiografia periapical é feita em máxima abertura bucal, e não em forma de “U” ou “V”. Referencial teórico: 
FREITAS, A; ROSA, J.E; SOUZA, I.F. Radiologia odontológica. 6ª edição. Artes Médicas, 2004. Capítulo: Anatomia 
radiográfica dentomaxilomandibular. Pág. 305.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. O uso da Eritromicina é limitado primariamente, pelos seus efeitos 
adversos gastrintestinais, como dor epigástrica, diarreia, náuseas e vômitos. Referencial teórico: WANNMACHER, L; 
FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica para dentistas. 3ª. edição. Guanabara Koogan, 2007. Capítulo: 
Macrolídeos. Pág. 292.  
 

 

CARGO(S): PEDAGOGO 
 

 
QUESTÃO: 62 - ANULADA. De acordo com o Conteúdo Programático deste Edital, a resposta de letra B 
(percepção, atenção e memória), é considerada correta. Porém, considera-se que houve dupla interpretação em 
relação à resposta da alternativa E. Vygotsky refere-se a respeito de sua preocupação com temas clássicos da 
psicologia, como percepção, atenção e memória, numa abordagem que relaciona desenvolvimento e aprendizado. 
Estes temas se encontram articulados com os pressupostos básicos da abordagem vygotskiniana como: 
“Aprendizagem e Interação Social”. P. 57 e 73.  

 

 
QUESTÃO: 65 - ANULADA. De acordo com o Conteúdo Programático deste Edital, a autora coloca que “o tema 
avaliação configura-se gradativamente mais problemático na educação a medida em que se amplia a contradição 
entre o discurso e a prática dos educadores”. E ainda reforça ao dizer: “Embora os professores ainda relacionem 
estreitamente a ação avaliativa a uma prática de provas finais e atribuição de graus classificatórios, (tema também 
problemático para a autora), criticam eles mesmos o significado desta prática nos debates em torno do assunto”. 
Sendo assim, a resposta de letra D (se amplia a contradição entre o discurso e a prática dos educadores) é 
considerada correta, porém como a resposta da letra B foi “que o professor relacione a ação avaliativa a uma prática 
de provas finais e atribuições de graus classificatórios”, ocorreu então, entre os candidatos, dubiedade de conceitos. 
Dessa forma, anula-se a questão.  
 

 

CARGO(S): PSICÓLOGO 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão de acordo com a bibliografia que consta na retificação do edital 
do concurso divulgada em 30/10/2013 (Edital nº 02/2013 - Retificação do Edital de Concursos n° 01/2013 e 
Prorrogação das Inscrições).  

 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'C'. A negativa da alternativa está no cruzamento de dois (2) destes 
princípios e a autora coloca o entrecruzamento do exercício destes três princípios.   

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'A'. A formulação da questão está objetiva e de acordo com a bibliografia 
indicada.   

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'C'. O material utilizado para a elaboração da questão está de acordo com a 
bibliografia. A questão apresenta alternativas redigidas de maneira clara e objetiva.   

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'B'. Questão de acordo com a bibliografia que consta na retificação do edital 
do concurso divulgada em 30/11/2013 (Edital nº 02/2013 - Retificação do Edital de Concursos n° 01/2013 e  



Prorrogação das Inscrições).  
 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'C'. Questão de acordo com a bibliografia que consta na retificação do edital 
do concurso divulgada em 30/10/2013: CAMPOS, G.W.S. Um método para análise e co-gestão de coletivos. São 
Paulo: Hucitec, 2000. CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; DOMITTI, Ana Carla. Apoio matricial e equipe de 
referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
v. 23, n. 2, Feb. 2007. Disponível em: CECCIM, R. B. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e 
necessário. In Interface Comunicação Saúde Educação, v.9, n. 16, p. 161-77, set. 2004 - fev. 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a13.pdf  

 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão de acordo com a bibliografia que consta na retificação do edital 
do concurso divulgado em 30/10/2013 (Edital nº 02/2013 - Retificação do Edital de Concursos n° 01/2013 e 
Prorrogação das Inscrições).  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi formulada a partir de diferentes referências indicadas para 
a prova (Cadernos da Atenção Básica. n° 27-Diretrizes do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família; CAMPOS, 
Gastão Wagner de Sousa; DOMITTI, Ana Carla. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para 
gestão do trabalho interdisciplinar em saúde; entre outros), exigindo do candidato a compreensão da complexidade 
do conceito de projeto terapêutico. A alternativa "C" representa uma ideia simplificada do conceito. O projeto 
terapêutico exige um conjunto articulado, compartilhado de propostas e não apenas um planejamento baseado em 
visões de diferentes especialidades, que dessa forma, corre o risco de não produzirem um conhecimento 
sincronizado para responder à complexidade dos casos. Portanto a alternativa "B" é a que corresponde à 
complexidade do conceito de projeto terapêutico.  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está embasada nas diferentes referências bibliográficas 
indicadas para a prova do concurso. Busca identificar o conhecimento do candidato sobre a complexidade do 
conceito de integralidade na assistência à saúde. Este é um conceito amplo que como nos dizem Franco e 
Magalhães Junior (2007) corresponde a uma complexa trama de atos, de procedimentos, de fluxos, de rotinas, de 
saberes, num processo dialético de complementação, mas também de disputa, vão compondo o que entendemos 
como cuidado em saúde. Os próprios autores nos dizem que ela começa pela organização de trabalho na atenção 
básica, onde a assistência deve ser multiprofissional, operando através de diretrizes como a do acolhimento e 
vinculação de clientela, sendo a equipe responsável pelo seu cuidado. Complementando, na Portaria nº 2.488 de 21 
de outubro de 2011, temos que a integralidade na assistência deve compreender a articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas 
tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e 
coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado 
integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção. Dessa forma, os autores e leis vão discutindo e 
apontando a complexidade da integralidade na assistência, onde diferentes ações precisam se articular, em 
diferentes instâncias do sistema de saúde. Portanto, é equivocado afirmar que a efetividade da integralidade exige 
concentração de esforços prioritariamente na organização dos processos de trabalho na atenção básica (item II). 
Sendo assim o recurso é indeferido.  

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'B'. A linha de cuidado é tema discutido no texto da bibliografia indicada para 
o concurso chamado Integralidade na assistência à saúde: a organização das linhas do cuidado de Franco e 
Magalhães Junior (2007). Os autores discutem aprofundadamente a concepção de que o usuário é estruturante do 
processo de produção de saúde, isto é, este processo se organizará centrado nas necessidades dos usuários. A 
partir disso são estruturados os projetos terapêuticos. Recurso indeferido. 

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está fundamentada na Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, constante na bibliografia indicada para o concurso. A resposta considerada correta está descrita nas páginas 5 
e 6, em nada havendo de diferente no conteúdo da questão. A vírgula colocada após o dia da publicação da portaria 
não modifica o sentido da frase, pois seu caráter é meramente explicativo. Não existe a possibilidade de duas 
interpretações, somente de uma: a Portaria nº 2.488/21, que foi criada em 21 de outubro de 2011. Recurso 
indeferido. 

 

 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi formulada, como diz em seu enunciado, com base na 
Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil (2005), onde na página 33 consta: “o Ministério da Saúde 
vem estimulando ativamente, nas políticas de expansão, formulação e avaliação da Atenção Básica, diretrizes que 
incluam a dimensão subjetiva dos usuários e os problemas mais frequentes de saúde mental. Afinal, grande parte 
das pessoas com transtornos mentais leves ou severos está sendo efetivamente atendida pelas equipes de Atenção 
Básica nos grandes e pequenos municípios. Assumir este compromisso é uma forma de responsabilização em 
relação à produção da saúde, à busca da eficácia das práticas e à promoção de equidade, da integralidade e da 

 



cidadania num sentido mais amplo, especialmente em relação aos pequenos municípios (grande maioria dos 
municípios brasileiros), onde não é necessária a implantação de Centros de Atenção Psicossocial.” Ainda encontra-
se neste mesmo texto a definição que estes Centros estão recomendados para municípios com mais 200 mil 
habitantes. Desta forma consideramos que a resposta está correta, indeferindo o recurso.  
 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'E'. No documento da Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no 
Brasil (2005), referência indicada para a prova do concurso, temos descrito que “O papel dos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional de Saúde, assim como das Conferências de Saúde Mental, é por excelência garantir a 
participação dos trabalhadores, usuários de saúde mental e seus familiares nos processos de gestão do SUS, 
favorecendo assim o protagonismo dos usuários na construção de uma rede de atenção à saúde mental. De fato, 
são as Conferências Nacionais de Saúde Mental, e em especial a III Conferência Nacional de Saúde Mental,
realizada em 2001, que consolidam a Reforma Psiquiátrica como política oficial do SUS e propõem a conformação 
de uma rede articulada e comunitária de cuidados para as pessoas com transtornos mentais.” (p.25). Desta forma, a 
resposta indicada como certa está respaldada, sendo indeferido o recurso.  

 

 
QUESTÃO: 68 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'B'. Considerando as 
argumentações dos recursos, constata-se a falta de clareza da assertiva III, o que deu margem para diferentes 
interpretações. Dessa forma, a única assertiva correta é a “II”. Faz-se mudança da alternativa correta para letra “B”.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está de acordo com a bibliografia que consta na retificação do 
edital do concurso divulgada em 30/10/2013. Foi formulada a partir do único artigo sugerido para o concurso que 
trata especificamente da saúde do trabalhador – “Saúde mental de trabalhadores da área de saúde mental: um 
estudo com trabalhadores de um hospital psiquiátrico”, de Tatiana Ramminger, 2002. Diponível: 
http://www.esp.rs.gov.br/img2/v16n1_10saudemental.pdf. Contudo, não é condição que o autor seja citado no 
enunciado de uma questão, sobretudo quando o assunto é debatido por outros autores (como é o caso), que 
necessariamente não estão citados na bibliografia. O enunciado é bastante claro de que a questão trata da saúde 
dos trabalhadores, observando-se que já inicia falando da temática. Recurso indeferido  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi formulada com base no artigo de Tatiana Ramminger 
(2002), conforme consta na bibliografia retificada no edital do concurso divulgada em 30/10/2013. A autora, citando 
vários estudos, diz que “O estresse em sua forma crônica (burnout ou síndrome de burnout) é, segundo a literatura, 
uma síndrome comum entre os profissionais da área da saúde.” (p.119). Ainda complementa, dizendo que na análise 
de atendimentos realizados pelo Sesmt de um hospital é possível perceber que metade dos atendimentos em saúde 
mental teve o estresse como principal diagnóstico, seguido da depressão. O alcoolismo e outros transtornos mentais 
não especificados tiveram menor incidência entre os atendimentos. Com base no que a autora afirma, portanto, 
pode-se dizer que o diagnóstico de estresse crônico predomina já que ele é comum, representando a metade dos 
atendimentos realizados aos trabalhadores. Recurso indeferido.  
 

 

CARGO(S): QUÍMICO 
 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. O item II é incorreto. Resíduos químicos incompatíveis que forem 
coletados no mesmo recipiente podem produzir diferentes efeitos, mas não pode-se AFIRMAR que na geração do 
calor e aumento da pressão do recipiente não haverá geração de fogo em nenhuma situação. Referência: FERRAZ, 
F. C.; FEITOZA, A. C. Técnicas de Segurança em Laboratórios - Regras e Práticas. HEMUS, 2004. SKOOG, D. A.; 
WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; Fundamentos de química analítica, 8ª ed., São Paulo: Thomson Learning, 2006.  

 

 
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'D'. O item I está correto. Faz-se referência ao livro da bibliografia (SKOOG, 
D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; Fundamentos de química analítica, 8ª ed., São Paulo: Thomson Learning, 2006.) 
página 44, com os subtítulos: "Pesagem Direta em Frasco Volumétrico", que diz : A preparação direta de soluções-
padrão requer a introdução de uma massa conhecida do soluto no frasco volumétrico...", ou seja, pode-se introduzir 
uma amostra diretamente para o frasco volumétrico.  

 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada segundo a referência bibliográfica citada no 
edital, para tanto, faz-se referência ao livro da bibliografia (SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; 
Fundamentos de química analítica, 8ª ed., São Paulo: Thomson Learning, 2006.) páginas 123 e 124, onde consta: 
Regras para a determinação do número de algarismos significativos: 1. Desconsidere todos os zeros iniciais. 2. 
Desconsidere todos os zeros finais, a menos que eles sejam seguidos pela vírgula. 3. Todos os algarismos 
remanescentes, incluindo algarismos entre dígitos diferentes de zero, são significativos. Ainda, faz-se referência ao 
exemplo do livro: se o volume de um béquer é expresso como 2,0 L, a presença do zero nos diz que o volume é 
conhecido até alguns décimos de um litro, então tanto o 2 quanto o zero são algarismos significativos. Se esse 
mesmo volume for expresso como 2.000 mL, a situação torna-se confusa. Os dois últimos zeros não são 
significativos porque a incerteza ainda é de alguns décimos de um litro, ou algumas centenas de mililitros. Para 

 



seguir a convenção dos algarismos significativos em um caso como este, use a notação científica e expresse o 
volume como 2,0x10^3 mL. Assim, o algarismo questionado no recurso 62.000 pode ser escrito 6,2x10^4, sendo 
apresentando 2 algarismos significativos.  
 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'A'. E questão aborda dois itens do edital: Reações Químicas e 
Estequiometria. Fazendo referência à bibliografia indicada no edital: - LORETTA, J.; ATKINS, P.; Princípios De 
Química - Questionando A Vida Moderna e o Meio Ambiente. 5 ª Ed. São Paulo: Bookman; 2011. - TREICHEL, P.; 
KOTZ, J.; Química Geral e Reações Químicas Volumes 1 e 2; 6ª ed.; São Paulo: Thomson; 2009. Uma das etapas 
sugeridas pelas referências bibliográficas, para a resolução de questões que envolvem reações químicas e 
estequiometria é "escrever a equação química balanceada". Sendo assim, cabe ao candidato conhecer a partir de 
seus estudos da bibliografia a compreensão de conceitos, regras e etapas químicas envolvendo reações e 
estequiometria. 

 

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. Em muitos casos a IUPAC aceita mais de uma sistemática de 
nomenclatura. Por isso, um mesmo composto pode ter mais de um nome sistemático pela IUPAC. Mas, para evitar 
ambiguidade, um nome IUPAC jamais pode corresponder a dois ou mais compostos diferentes. Ocorrem ainda, na 
química orgânica, muitos casos de compostos que recebem nomes “triviais”. Portanto, o não uso dos parênteses 
também está correto, além disso, a partir do nome fornecido na afirmação I conseguimos fazer correspondência 
química com a fórmula estrutural.  

 

 
QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão aborda o item cinética química do programa. A questão pode 
ser resolvida usando conhecimento da lei cinética de velocidade (v = k.[reagentes]), uma expressão para a 
velocidade da reação em termos da concentração, onde k é a constante de velocidade. A partir das informações 
experimentais fornecidas pela tabela podemos chegar as seguintes conclusões: - comparando o experimento 1 com 
o experimento 2, vemos que, quando a concentração de [O3] é dobrada, a velocidade também dobra. - comparando 
o experimento 1 com o experimento 3, vemos que, quando a concentração de [NO2] é quadruplicada, a velocidade 
também quadruplica. Então, podemos concluir que a reação é de primeira ordem em relação a cada um dos 
reagentes, dando: velocidade = k.[NO2].[O3] (equação 1) Portanto, ao compararmos o experimento 1 com o 
experimento 4, notamos que a concentração de [NO2] é triplicada e a concentração de [O3] é duplicada, substituindo 
da equação 1, temos: Velocidade(experimento 4) = k .[3].[2] Velocidade(experimento 4) = 6 ,ou seja, a velocidade do 
experimento 4 aumentará por um fator de 6 em relação ao experimento 1 (a lembrando que k é constante porque não 
houve mudança na temperatura). Velocidade (experimento 4) = 6.(6,3) Velocidade(experimento 4) = 37,8. 

 

 
QUESTÃO: 62 - ANULADA. Na questão, nenhuma das alternativas responde corretamente a pergunta do 
enunciado: - Alternativa A: descreve o processo de espectroscopia absorção (p.675 - 680. SKOOG, D. A.; WEST, D. 
M.; HOLLER, F. J.; Fundamentos de química analítica, 8ª ed., São Paulo: Thomson Learning, 2006.). - Alternativa B: 
descreve o processo de Atomização (p. A-45. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; Fundamentos de 
química analítica, 8ª ed., São Paulo: Thomson Learning, 2006.). - Alternativa C: descreve o processo de 
espectroscopia de quimiluminescência (p.675 - 680. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; Fundamentos de 
química analítica, 8ª ed., São Paulo: Thomson Learning, 2006.). - Alternativa D: descreve um plasma (p. A-45. 
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; Fundamentos de química analítica, 8ª ed., São Paulo: Thomson 
Learning, 2006.). - Alternativa E: descreve um processo de analise gravimétrica (p. G-9. SKOOG, D. A.; WEST, D. 
M.; HOLLER, F. J.; Fundamentos de química analítica, 8ª ed., São Paulo: Thomson Learning, 2006.).  

 



 
QUESTÃO: 70 - ANULADA. A questão apresenta uma figura com três fórmulas estruturais de diclorobenzenos, e 
menciona no parágrafo seguinte que a diferença entre os diclorobenzenos é a localização dos átomos de flúor. 
Porém, é perceptível que nas fórmulas estruturais não aparecem átomos de flúor. Portanto, este equívoco pode 
tornar a questão controversa para o candidato. Embora a pergunta se refira apenas as “estruturas apresentadas 
acima”, não tendo importância significativa a troca no parágrafo do cloro pelo flúor.  
 

 

CARGO(S): RECREACIONISTA 
 

 
QUESTÃO: 52 - ANULADA. Houve um erro de digitação na assertiva I: a palavra "suprindo" foi grafada como 
"suprimindo", o que torna a assertiva incoerente dentro do contexto da questão.   

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão trata do desenvolvimento infantil a partir da perspectiva de 
Piaget, citado no livro "Educação de corpo inteiro", de João Batista Freire, que consta da bibliografia da prova. A 
questão foi retirada do capítulo "Pedagogia do movimento na escola de primeira infância", no título "Os períodos do 
desenvolvimento infantil", a seguir transcrita: "O primeiro período de vida da criança, que vai do nascimento até o 
surgimento da linguagem, é chamado por Piaget, do ponto de vista da inteligência, de sensório-motor. Nele podem 
ser distinguidos três estágios: "o dos reflexos, o da organização das percepções e hábitos e o da inteligência 
propriamente dita" (Jean PIAGET, s.d. (b), p. 16). Cronologicamente, este período é superado pelo próximo, entre um 
e dois anos de idade aproximadamente. Essa primeira fase é chamada de fase de latência." Mantém-se a alternativa 
correta como a letra C, já que não há dúvidas quanto a origem das informações da questão, visto que FREIRE não 
formulou nenhuma teoria de desenvolvimento, apernas citou várias abordagens de autores diversos, entre eles o 
PIAGET. Quanto ao ano de edição da obra de FREIRE, não há diferenças na citação do conteúdo da questão, já que 
o autor manteve em ambas edições o mesmo enunciado.  

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base na bibliografia indicada no edital 
(FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro). O conteúdo se encontra no capítulo "Pedagogia do movimento 
na escola de primeira infância", sub-capítulo "A formação do símbolo", título "o mundo da fantasia".  

 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'E'. A bibliografia deste concurso foi retificada através do Edital 02/2013 -
Retificação do Edital de Concursos n° 01/2013 e Prorrogação das Inscrições, item 5.9.1, onde foi incluída a Portaria 
nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'E'. A bibliografia deste concurso foi retificada através do Edital 02/2013 -
Retificação do Edital de Concursos n° 01/2013 e Prorrogação das Inscrições, item 5.9.1, onde foi incluída a 
dissertação de mestrado de Felipe Wachs.  

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. A bibliografia deste concurso foi retificada através do Edital 02/2013 -
Retificação do Edital de Concursos n° 01/2013 e Prorrogação das Inscrições, item 5.9.1, onde foi incluída a 
dissertação de mestrado de Dagoberto de Oliveira Machado, que cita em seu trabalho os estudos do antropólogo 
Marcel Mauss. 

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'E'. A bibliografia deste concurso foi retificada através do Edital 02/2013 -
Retificação do Edital de Concursos n° 01/2013 e Prorrogação das Inscrições, item 5.9.1, onde foi incluída a Portaria 
nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.  

 

 
QUESTÃO: 66 - ANULADA. A supressão da palavra "não" na frase: "Se examinada a relação mais de perto, 
percebe-se que a seriedade do jogo não significa que ele não seja sério” mudou o sentido da questão.  

 
QUESTÃO: 67 - ANULADA. Recurso procedente, alternativa C também pode ser interpretada como correta.   
 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. A bibliografia deste concurso foi retificada através do Edital 02/2013 -
Retificação do Edital de Concursos n° 01/2013 e Prorrogação das Inscrições, item 5.9.1, onde foi incluída o autor 
Dagoberto de Oliveira Machado.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'.A bibliografia deste concurso foi retificada a pedido da Secretaria da 
Saúde e o autor Felipe Wachs foi incluído sim.   

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'A'. Todas as alternativas de resposta estão de acordo com o disposto na 
Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.  
 

 



CARGO(S): RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão está de acordo com a seguinte bibliografia: GOMES, Sara. 
Guia do Cerimonial: do trivial ao formal. A autora afirma, na página 274, que “a Bandeira Nacional, quando hasteada 
junto a outras bandeiras, é içada em velocidade maior que as demais, devendo atingir o topo em primeiro lugar, e 
baixada mais lentamente, sendo a última a descer.” Portanto, mantém-se o gabarito divulgado anteriormente.  
 

 

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. Cândido Teobaldo de Andrade, no capítulo III, sobre Definições de 
Relações Públicas, faz um apanhado das várias definições e as descreve, na página 30, conforme a alternativa A: 
“procura-se designar ‘relações públicas’ tanto para as relações que devem existir entre as empresas e os seus 
públicos, como para os fatores que venham influir nessas relações”. Nesse sentido, o autor faz essa “soma” das 
definições para compor o conteúdo deste capítulo e apresentar a sua ideia de relações públicas. 

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão encontra-se correta, pois as afirmativas estão conforme se 
apresentam no livro Guia do Cerimonial – do trivial ao formal, de Sara Gomes, publicado em edital da bibliografia do 
concurso. O enunciado da questão pedia que se analisassem as alternativas conforme Gomes. Portanto, para a 
autora, estão corretos os posicionamentos referentes às mesas, os quais podem ser encontrados nas páginas 241 a 
244, conforme gabarito publicado anteriormente. 

 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'A'. O foco da questão era a afirmação que estava sendo feita, segundo 
Teobaldo de Andrade, em Para Entender Relações Públicas, o qual cita alguns pontos que devem estar presentes na 
linguagem da comunicação: “A linguagem da comunicação deve aparentar clareza, exatidão, concisão, além de bom 
emprego do idioma”, baseada no trecho “o primeiro problema que aparece é o da linguagem das comunicações, a 
exigir clareza, exatidão, concisão e bom emprego do idioma” (p.96). Ou seja, a afirmação PARAFRASEADA está 
correta, pois a palavra aparentar está sendo usada no sentido de “apresentar”, “conter”, e o ponto principal são a 
clareza, a exatidão, a concisão e o bom emprego do idioma, aspectos que são contemplados na afirmativa. Portanto, 
a questão está correta. 

 

 
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'E'. O foco da questão era avaliar os objetivos expostos nas assertivas. Além 
disso, pedia-se que se considerasse o autor Fortes. O questionamento não era se essas assertivas apresentavam os 
únicos objetivos ou todos os objetivos. Também não foi questionado quantos eram os objetivos, e sim se aqueles 
listados estavam de acordo com Fortes. Desse modo, como pode ser encontrado na página 187, a questão está 
correta. Mantém-se, assim, o gabarito divulgado anteriormente. 

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada a partir das páginas 197 e 198, do livro Guia do 
Cerimonial – do trivial ao formal , de Gomes, em que encontram-se as afirmações transcritas nas assertivas: I - “O 
cabeçalho deve conter a identificação do expedidor, ou seja, a área em que foi preparada (Secretaria da Saúde, 
Ministério dos Transportes, etc.) acrescida do endereço do remetente, telefone e endereço do correio”; III - “Nas 
correspondências que exigem o uso de Brasão, este deve ser marcado em relevo e sem cor (exceto de órgãos 
autorizados)”; e IV - “Nunca se deve deixar uma correspondência sem resposta.”  Portanto, a questão está correta, 
conforme a bibliografia apresentada para o concurso, devendo-se manter o gabarito divulgado. 

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada segundo a obra Planejamento de Relações 
Públicas na Comunicação Integrada, de Kusch, que está inserida na bibliografia do concurso, publicada em edital. Já 
o autor Kotler não faz parte desta bibliografia, ou seja, a questão não deve tomar como referência autores que não 
estão na bibliografia publicada em edital.  

 

 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada segundo a obra Para Entender Relações 
Públicas, de Andrade, que está inserida na bibliografia do concurso, publicada em edital. Já Rabaça e Barbosa não 
fazem parte desta bibliografia, ou seja, a questão não deve tomar como referência autores que não estão na 
bibliografia publicada em edital. 
 

 

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está correta, pois as respostas estão de acordo com afirmação 
na página 78 da obra Obtendo Resultados com Relações Públicas, de Margarida Maria Krohling Kunsch, a qual faz 
parte da bibliografia do concurso. 
 

 

CARGO(S): SANITARISTA 
 

 
QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'A'. A alegação apresentada no recurso é procedente e em nada contraria a 
afirmação absolutamente correta da questão. O recurso assinala as confusões entre Movimento Sanitário, Reforma 
Sanitária, Movimento Sanitarista (ou dos Sanitaristas), Saúde é Luta, Saúde é Democracia, Movimento de Luta pela 

 



Saúde e Comissão Nacional de Reforma Sanitária, instâncias positivas e componentes de “movimento social pela 
saúde”. A organização popular e dos trabalhadores foi crucial para que um “movimento de lutas” se tornasse um 
“movimento pela reforma”. Sem a Confederação Nacional das Associações de Moradores, sem a Central Única dos 
Trabalhadores, sem o Movimento Estudantil, sem o Movimento dos Médicos Residentes, sem a Organização dos 
Trabalhadores Rurais, entre outros, não se configuraria o “movimento”. O “Movimento” Sanitário foi um movimento de 
opiniões e propostas que ocorreu com a articulação de uma série de núcleos de pensamento, organizações sociais, 
comunidades de base e núcleos sindicais, entre outros, que não somente o meio acadêmico. Foram muito relevantes 
o movimento estudantil, o movimento de médicos residentes, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e 
outros profissionais de saúde. Tratou-se de um movimento social impulsionado por uma necessidade social da 
população (saúde e atenção à saúde) que foi observado e defendido por vários segmentos da sociedade. Esse 
“Movimento” foi impulsionado pela observação das péssimas condições de saúde e de atenção à saúde da 
população brasileira, “especialmente o descontentamento de trabalhadores rurais, trabalhadores informais e 
desempregados que não possuíam o direito à saúde pública no país”. A partir da constatação da precariedade da 
saúde pública, foi proposta a “Reforma”, com total apoio da academia, docentes e pesquisadores, visando: a 
democratização da saúde, o que implicava na elevação da consciência sanitária sobre saúde e seus determinantes e 
o reconhecimento do direito à saúde; a democratização do Estado e seus aparelhos, assegurando a 
descentralização do processo decisório e o controle social, fomentando a transparência nos governos; e a 
democratização da sociedade, alcançando os espaços de organização econômica e da cultura. O apoio da academia 
para a “Reforma” na saúde foi influenciado não somente pela observação e discussão da precariedade da saúde 
pública no país nas Conferências de Saúde e em outros espaços coletivos, mas, também, pela difusão do modelo 
preventivista de atenção que iniciou nos Estados Unidos, no início da década de 1960 e que ganhou apoio da 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) ao longo da década. A Opas disseminou nos países latino-
americanos a aplicação das ciências sociais na análise dos problemas de saúde, ainda que pelo incentivo aos 
programas de medicina comunitária voltados para grupos mais pobres, caracterizados por serem de baixo custo e 
simplificados que, entretanto, por contarem com a participação da comunidade, deu passagem à Educação Popular, 
com matizes da educação libertadora e da teologia da libertação, atuante em defesa dos direitos das populações 
excluídas, muito particularmente os trabalhadores rurais, os trabalhadores informais, os desempregados e os 
moradores das periferias, aqueles não possuíam o direito à saúde pública e à educação pública de qualidade no 
país. FONTE (referência do edital): LIMA NT, GERSCHMAN S, EDLER FC. (Orgs). Saúde e democracia: história e 
perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. Recurso negado.  
 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'E'. Parece ter havido engano do recursante, o recurso informa que foi dada 
como correta a afirmativa III, entretanto, todas as alternativas continham erro e, por isso, a resposta certa era aquela 
que indicava que todas estavam “incorretas”. A resposta certa não era a letra C (“Apenas III”), mas a letra E (“I, II, 
III.”). A pergunta era quais assertivas estavam “incorretas”. Todas continham erro. Analisando: I - O “trabalho vivo” é 
uma dimensão aberta a práticas criadoras, que diz respeito ao encontro usuário-profissional, fora dos condicionantes 
sociais e fora da perspectiva da instituição na qual o trabalho se insere. - Nenhum trabalho ocorre fora dos 
condicionantes sociais e fora da perspectiva da instituição na qual o trabalho se insere. Todo trabalho é ato social na 
sociedade e suas instituições. II - Há dificuldade de criar indicadores da presença do ''trabalho vivo em ato'', tendo 
em vista o modelo atual de informação, centrado em indicadores de satisfação dos usuários, monitoramento das 
linhas de cuidado e apoio matricial. - O modelo atual de informações do trabalho não prioriza a satisfação dos 
usuários, linhas de cuidado e apoio matricial, as medidas do trabalho estão centradas na produtividade, números de 
atendimento e números de procedimentos, por exemplo. A única tentativa de mudança é o PMAQ, ainda como 
“pesquisa avaliativa”, não como sistema de informações do trabalho. III - Há necessidade de valorização de 
processos instituídos, que ocorrem em torno da presença de "tecnologias leves", posto que a segurança da 
terapêutica não pode minimizar o uso dos protocolos clínicos e normas técnicas. - As tecnologias leves são aquelas 
que giram em torno dos processos instituintes (não dos processos instituídos). Para as tecnologias leves não se trata 
de minimizar ou supervalorizar protocolos e normas, mas utilizá-los na justa medida, considerada sempre na ordem 
do encontro profissionais-usuários. Nada há a reparar, o recurso parece ter sido por desatenção. Recurso negado.  

 

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'C'. Não está assinalado pela pergunta de nº 53 que prevalência e incidência 
sejam subgrupos de taxa de mortalidade. A afirmativa se refere à frequência dos indicadores de morbidade, um 
conceito bastante distinto de mortalidade. Além de outras medidas, como os vários tipos de indicadores, as 
estatísticas de morbidade também se referem às medidas de frequência que, em epidemiologia, permitem contar as 
formas de adoecimento, especialmente sua prevalência e sua incidência. Ambas as medidas podem ser utilizadas 
tanto para a prevenção, quanto para o controle de doenças e agravos, ambas as ações impactam direta ou 
indiretamente sobre a qualidade de vida de uma população. Para complementar a explicação, faz-se necessário 
enfatizar que ambas as medidas são importantes, porque ao contrário do que afirma o recurso, elas não são medidas 
independentes. A incidência reflete a dinâmica com que os casos aparecem em um grupo, e ela também é 
determinante do nível de prevalência, juntamente com outros fatores, como a migração, a cura e os óbitos. A 
melhoria no tratamento de uma afecção crônica, fazendo prolongar a vida, mas sem curar a doença, aumenta o 
número de casos na população, o que eleva a respectiva taxa de prevalência. A não instituição de tratamento ou 

 



medidas de controle em doenças infectocontagiosas, como a tuberculose, por exemplo, também faz aumentar a 
prevalência. Todos esses aspectos estão relacionados com a qualidade de vida. Prevalência e incidência estão 
relacionadas à duração da doença ou agravo, inclusive uma fórmula em epidemiologia as une da seguinte maneira: 
Prevalência = Incidência x Tempo de duração da doença ou agravo. Mortalidade e Morbidade, Incidência e 
Prevalência são os conceitos primários da epidemiologia e bioestatística, representando, mesmo a introdução ao 
tema. FONTE (REFERÊNCIA DO EDITAL): ROUQUAYROL, M. Z. Contribuição da epidemiologia. In: CAMPOS, 
G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 319-374. DRUMOND Jr., M. Epidemiologia em 
serviços de saúde. In: CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 419-456. 
Recurso negado.  
 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'. Os estudos qualitativos tendem a usar técnicas de entrevista e/ou 
observação nas quais as análises e registros tomam a forma de narrativa. As entrevistas em pesquisa qualitativa 
podem ser semiestruturadas ou totalmente abertas (não estruturadas). Na entrevista semiestruturada, constrói-se um 
roteiro para servir como guia. O roteiro deve ser percorrido respeitando a sequência das questões relatadas no 
depoimento do entrevistado. Essa técnica de pesquisa realiza a mediação entre o direcionamento temático e a 
liberdade concedida ao entrevistado para falar sobre outros tópicos que ele considera relevante. A entrevista não 
estruturada é aquela em que uma questão gerativa visa estimular o entrevistado a começar um relato que seja 
relevante para a questão da pesquisa. O entrevistador deve ser experimentado na escuta ativa, para mostrar 
interesse, interferindo o mínimo possível no andamento do relato. O aprofundamento temático deve ser adiado para 
a parte final quando o entrevistador faz perguntas diretas. A entrevista não estruturada, amplamente utilizada em 
saúde coletiva, ganha notoriedade pela presença das ciências sociais e humanas na saúde, estudos avaliativos, 
estudos exploratórios, pesquisa baseada na narrativa e tantas outras. FONTE (referência do edital - conteúdo 
disposto nas páginas 19 e 35 respectivamente): SAMICO, I. Avaliação em saúde: bases conceituais. Rio de Janeiro: 
MedBook, 2010. Recurso negado.  

 

 
QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. O foco para a resposta ao recurso está na divergência quanto à assertiva 
II estar incorreta, como assinala o gabarito, ou correta, como desejaria o recurso. Quanto às assertivas I e II haveria 
plena identidade de compreensão entre recursante, banca e bibliografia. A resposta ao recurso está no próprio 
recurso, pois ao que parece correu a desatenção na leitura e na própria redação de um possível argumento. 
Analisando: 1) De acordo com a prova, a assertiva II dizia “As corporações profissionais buscam o setor da educação 
para preservar a lógica das especializações e da reserva de mercado, defendendo a vigência de um conceito de 
gestão da saúde que reconhece grande protagonismo à população”. O recurso cita o texto de base para a pergunta e 
constante da bibliografia: 2) De acordo com os autores, “as associações profissionais buscam o setor da educação 
para preservar a lógica das especializações e da reserva de mercado, anulando o processo político e social da 
saúde, defendendo a vigência de um conceito de trabalho que não reconhece grande protagonismo dos 
trabalhadores em ato, mas ao seu próprio lugar de instituição das verdades e certezas do trabalho (trabalhadores, 
neste caso, como “recursos humanos”)” (p.448). Sublinhando: O texto citado, retirado da bibliografia e absolutamente 
correto diz: “anulando o processo político e social da saúde, defendendo a vigência de um conceito de trabalho que 
não reconhece grande protagonismo dos trabalhadores em ato, mas ao seu próprio lugar de instituição das verdades 
e certezas do trabalho”. A assertiva constante da prova e contrária ao texto, por isto mesmo incorreta, diz: 
“defendendo a vigência de um conceito de gestão da saúde que reconhece grande protagonismo à população”. O 
que se percebe: a bibliografia diz que as corporações anulam o processo participativo e protagonista da sociedade. A 
assertiva fica errada porque diz que ocorre o contrário, isto é, que as corporações defendem um conceito e uma 
prática de defesa do protagonismo da sociedade. Após a leitura, nada há a reparar, parece ter ocorrido desatenção. 
Recurso negado.  

 

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'C'. Não é possível apreender o argumento do recurso, uma vez que a 
pergunta está amplamente respaldada na bibliografia citada, assim como a resposta certa. O que o Brasil inventou: 
um conceito científico, presente na tabela de áreas do conhecimento em ciências da saúde, a Saúde Coletiva. No 
restante do mundo o mais próximo deste conceito é o conceito de Saúde Pública. Também existem os conceitos de 
Medicina Preventiva, Saúde Comunitária e Higiene, mas apenas o Brasil estruturou academicamente o conceito de 
Saúde Coletiva, isto já nos anos 1970 e como resultado dos movimentos sociais de luta por saúde e democracia. O 
que mais o Brasil inventou: o controle social na saúde, com estruturas de conselhos e conferências, definidos em lei 
e presentes na Carta Magna como Participação Comunitária. É no Brasil que a “participação comunitária” ganhou o 
estatuto de controle da sociedade sobre o Estado. Em todo o mundo a participação comunitária é entendida no bojo 
da educação popular ou dos processos consultivos. No Brasil, Conferências são deliberativas sobre políticas e 
Conselhos são deliberativos sobre a implementação, execução e fiscalização. Isto tudo significa que tudo está 
resolvido no Brasil? Não. Embora legítimas e vigentes estas conquistas não são hegemônicas, não impregnaram 
todos os imaginários, não erradicaram oponentes, não eliminaram inimigos etc. O país não vive isolado do planeta, 
não é uma ilha da fantasia, nem na economia, nem na ciência e nem na política. Assim, renovar as lutas e suas 
conquistas todo dia é manter o espírito batalhador e democrata vivo e ativo. Uma luta coletiva fez este tipo de 
cidadania brasileira, mas o país ainda tem inimigos desta cidadania brasileira, pautando um Brasil refém dos 

 



interesses internacionais e neoliberais. A luta “todo dia” segue inventando dispositivos, como a Educação 
Permanente em Saúde, a Política Nacional de Humanização, os Núcleos de Apoio à Atenção Básica/Saúde da 
Família, as Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde, os Consultórios de Rua, o Pró-Saúde, o 
PET Saúde, as Residências Integradas em Saúde e por aí vai. É preciso manter vivo o compromisso legal, moral e 
ético com a cidadania. É isso que foi perguntado, é isto que foi apresentado como resposta certa e é isto o que 
consta na bibliografia, sem contradição. Recurso negado.  
 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'A'. A portaria citada está no item 5.13, à pg. 14 do Edital nº 02/2013 -
Retificação do Edital de Concurso n° 01/2013 e prorrogação das inscrições, publicado no dia 29/10/2013. Ainda, a 
questão perguntava sobre o disposto na Portaria nº 156, de 19 de janeiro de 2006, item claramente constante da 
bibliografia do Concurso Público, à qual não foi apresentada qualquer contestação. Ao contrário, este item apareceu 
como bibliografia no Edital retificativo, ou seja, apareceu após as contestações do primeiro Edital, tornando plausível 
que todos os candidatos que se apresentassem às provas tivessem, como mínimo, ciência formal do referencial 
bibliográfico exigido pelo certame. Este foi o único questionamento da pergunta nº 62, qual seja: “Em relação ao 
disposto na Portaria nº 156, de 19 de janeiro de 2006”, o que se pode saber ou se deve saber a respeito dela? 
Resposta certa, a única plausível e cujo conhecimento limitava-se a ter lido o campo “5.13.1”, designado por “inclui-
se as seguintes bibliografias”: letra (A) “A Portaria dispõe sobre o uso da penicilina na atenção básica à saúde e nas 
demais unidades do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Verifica-se na referência BRASIL. Portaria nº 156, de 19 de 
janeiro de 2006, o seguinte caput: Dispõe sobre o uso da penicilina na atenção básica à saúde e nas demais 
unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Para a pergunta apresentada não faz a menor diferença a Portaria ter 
sido revogada ou estar em vigor. Saber do que trata ou tratava um documento normativo da saúde pública é da 
natureza do trabalho dos sanitaristas, é justamente pelo conhecimento de normativas vigentes e revogadas que se 
pode narrar os movimentos de condução do setor, o que vale para as áreas de Planejamento, Gestão e Políticas de 
Saúde, como conhecimento das intervenções em Epidemiologia, Vigilância e Promoção da Saúde. É com base nesta 
ciência que se analisa criticamente a disposição ou não de Parque Tecnológico, Financiamento, Recursos Humanos, 
Infraestrutura, Treinamento de Pessoal etc. Recurso negado.  

 

 
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso alega que a questão encontra-se fora das exigências de 
conhecimento exigidas para o concurso, mas o Programa nomina: mensuração da morbimortalidade, indicadores de 
saúde, medidas de frequência de doenças, comparação de coeficientes e padronização de taxas, medidas de 
associação, distribuição espacial e temporal de doenças, tipos de estudos epidemiológicos, epidemiologia aplicada à 
administração e ao planejamento em saúde. Nomina, ainda, a bioestatística, segundo a apresentação gráfica e 
tabulação dos dados, mas também, noções básicas de teoria da probabilidade e amostragem e testes de hipótese. 
Estes temas teriam de ser buscados na bibliografia sugerida. A questão e todas as suas alternativas têm suporte no 
Programa e na Bibliografia indicada pelo concurso. O edital indicava o livro “Tratado de Saúde Coletiva”, organizado 
por GWS Campos, MCS Minayo, M Akerman, M Drumod Jr. e YM Carvalho (publicado pela Editora Hucitec, ano de 
2006), onde os capítulos 11, 13 e 14 deram sustentação ao conhecimento basal requerido ao tema das 
“metodologias, técnicas e indicadores aplicados aos serviços de saúde”. Os autores (podemos escolher aqueles que 
tratam deste tema de maneira focal no livro, como MZ Rouquayrol; M Drumod Jr; e RB Barata) mostram que a 
estatística descritiva é essencial. Referem que o uso das técnicas mais simples para cálculo do tamanho e seleção 
de amostras e conteúdos podem fornecer informações relevantes na descrição de eventos, contribuindo para a 
análise dos problemas considerados. Lembram que tópicos mais avançados de estatística analítica têm uso eventual 
nos serviços de saúde. Destacam que o conhecimento das técnicas demográficas mais simples para obtenção de 
estimativas populacionais é aquisição importante para o trabalho cotidiano nos serviços. Estes capítulos demonstram 
com profusão de gráficos o uso das técnicas mais simples: amostra e hipótese (t) ou qui-quadrado, além de 
correlação, regressão, probabilidade e intervalo de confiança. Na hipótese de que a bibliografia não contemplasse o 
conjunto de saberes necessários para a ocupação da função indicada no Programa, a característica didática da 
bibliografia de onde saem as citações acima amparava o concorrente, pois indica leituras, sites e bancos de dados a 
serem utilizadas como meio didático. O conhecimento dos testes de qui-quadrado e teste t fazem parte dos 
conteúdos de bioestatística chamados teste de hipótese e possuem aplicabilidade nos itens da epidemiologia, como 
os tipos de estudos epidemiológicos e epidemiologia aplicada à administração e ao planejamento em saúde. Recurso 
negado.  

 

 
QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'A'. A afirmativa refere-se a todas as práticas integrativas e complementares 
existentes no sistema de saúde (independente de ser atenção básica ou utilização em outro nível de atenção). 
Dentre as práticas integrativas e complementares, as plantas medicinas e a fitoterapia são as mais presentes no 
sistema de saúde; com ênfase de uso na atenção básica, ou seja, majoritariamente, mas não exclusivamente restrita 
a esse nível de atenção. Conforme a referência indicada no edital para estudo, a página 14, diz que “estima-se que 
pelo menos 25% de todos os medicamentos modernos são derivados direta ou indiretamente de plantas medicinais, 
principalmente por meio da aplicação de tecnologias modernas ao conhecimento tradicional”. Tais medicamentos são 
utilizados nos diferentes níveis de atenção que compõem o sistema de saúde. A mesma bibliografia cita, na página 
16, que “no SUS, as ações/programas com plantas medicinais e fitoterapia, distribuídos em todas as regiões do País, 

 



ocorrem de maneira diferenciada, com relação aos produtos e serviços oferecidos e, principalmente, às espécies de 
plantas medicinais disponibilizadas, em virtude dos diferentes biomas. Alguns Estados e municípios já com muitos 
anos de utilização institucional das plantas medicinais, condimentares e aromáticas possuem políticas e legislação 
específica para o serviço da fitoterapia no SUS e laboratórios de produção, disponibilizando plantas medicinais e/ou 
seus derivados, prioritariamente, na atenção básica, além de publicações para profissionais de saúde e população 
sobre o uso racional desses produtos. Quanto aos produtos, os serviços disponibilizam plantas medicinais em uma 
ou mais das seguintes formas: planta medicinal in natura, planta medicinal seca (droga vegetal), fitoterápico 
manipulado e fitoterápico industrializado”. Existe referência indicada para estudo e esta esclarece que a 
disponibilização e uso devem ocorrer na rede SUS (toda), ainda que prioritário na atenção básica, instância de 
acolhimento e terapêutica condizentes, mas não estabelece que seja de uso exclusivo neste nível de atenção. 
Reforça, ainda, que estados e municípios possuem legislação e políticas específicas sobre disponibilização e uso. A 
bibliografia constante do Edital é: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de 
Atenção Básica: n° 31 - Práticas integrativas e complementares. Disponível em: 
http://200.214.130.35/dab/caderno_ab.php ou www.saude.gov.br/bvs Recurso negado.  
 
QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'E'. A afirmativa II está explícita na página 11 da referência indicada para 
estudo pelo Edital, a mesma citada pelo recurso. Diz o referencial que as áreas prioritárias de doenças/fatores de 
risco mais prevalentes são cinco, a saber: - Doenças renocardiovasculares; - Diabetes; - Obesidade; - Doenças 
respiratórias crônicas; - Câncer (de mama e colo de útero). Verifica-se que a obesidade e as doenças respiratórias 
crônicas fazem parte, dentre outras (como explicitado na questão), das doenças ou fatores de risco mais prevalentes 
que devem ser considerados no quando epidemiológico atual. À pg. 7, o referencial assinala a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) como a mais prevalente “entre as doenças cardiovasculares”, sendo “um dos” problemas de saúde 
de maior prevalência na atualidade e, em especial, nos mais idosos. De todo modo a questão não assinalou 
obesidade e doenças respiratórias como “as mais” prevalentes, mas, como escrito na fonte bibliográfica, apenas 
“mais” prevalentes (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Documento de diretrizes para o 
cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013, p. 7 a 11). Recurso negado.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme a referência indicada para estudo no edital (Samico et al, p. 
50), “eficácia” refere-se à capacidade de produzir o efeito desejado quando o serviço é colocado em condições 
“ideais”, portanto a afirmativa que diz que a eficácia se refere à capacidade de produzir o efeito desejado quando o 
serviço é colocado em condições “reais” de uso é falsa. Já a otimização torna-se relevante à medida que os efeitos 
do cuidado da saúde não são avaliados em forma absoluta, mas relativamente aos custos, ou seja, quando um 
“programa” obtém “efetividade”. FONTE: SAMICO, I. Avaliação em saúde: bases conceituais. Rio de Janeiro: 
MedBook, 2010. Recurso negado.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. O recurso reivindica dois elementos à consideração, um relativo ao 
Programa e outro relativo à Bibliografia, alegando a exclusão da perspectiva antropológica (antropologia e saúde) na 
abordagem da saúde pelo referencial programático e bibliográfico do concurso. Comecemos pelo elemento 
Programático Tal sessão do Edital arrola, entre seus primeiros elementos o “Processo saúde-doença e seus 
determinantes”. Importante dizer que a noção de determinação do processo saúde-doença é bem mais complexa 
que a noção de multicausalidade das enfermidades. Não se trata de causalidade e nem de enfermidade, mas de 
determinação, o que envolve condições socioeconômicas, culturais e ambientais, segundo qualquer referencial 
teórico específico do assunto em saúde coletiva / saúde pública. Veja-se a abordagem da Comissão Nacional dos 
Determinantes Sociais em Saúde ou toda a literatura internacional sobre Determinação Social da Saúde, de onde 
provém o uso da terminologia “processo saúde-doença e seus determinantes.” Além disso, o Programa aporta a 
“Política Nacional da Atenção Básica, Programa Saúde da Família - conceitos, princípios, diretrizes, composição e 
atribuições das equipes de saúde da família, indicadores de acompanhamento da atenção básica, etapas de 
implantação da Estratégia Saúde da Família no município”. Ora, toda este referencial informa a relevância do estudo 
das percepções e representações culturais e socioantropológicas no processo saúde-doença, bem como na 
compreensão de territórios vivenciais e significados do adoecer nas diferentes populações humanas. O conceito de 
família é hoje um conceito muito mais antropológico, que psicológico ou biológico, o que está em todo o referencial 
da Atenção Básica/Saúde da família, inclusive em seus materiais normativos. Os estudos nessa área 
sistematicamente informam que a melhoria da qualidade da atenção básica/saúde da família passa pela necessidade 
de que os profissionais possam ir além da informação e consigam a ressignificação dos conceitos de processo 
saúde-doença, podendo estabelecer novas práticas e novos processos de trabalho em saúde, pelo efetivo encontro 
com os usuários, todo um referencial orgânico à antropologia, em suas vertentes socioanalíticas e do 
sociointeracionismo simbólico, entre outras. O Programa também cita a “Noção de território como espaço de 
desenvolvimentos das práticas sociais” e a “Educação em saúde”, elementos onde o conhecimento da antropologia 
pode ser fundamental para o desenvolvimento de práticas educativas e sociointeracionistas. Todo um aporte sobre 
barreiras de acesso, adesão ao tratamento, dificuldades para adoção de estilos de vida saudáveis se apresentam aí. 
Significados e valores, necessidade de modificações conceituais na formação permanente de profissionais e na 

 



inclusão do enfoque coletivo, tudo tem “a perspectiva” antropológica. Por fim, o programa cita a “Vigilância em 
Saúde: formas de intervenção no território”. A vigilância em saúde é talvez a mais explícita política pública na 
reinvindicação da presença do saber antropológico, pois enuncia, para além dos saberes interdisciplinares, a 
necessidade do trabalho de antropólogos. É o caso das ações que incidem sobre territórios indígenas e quilombolas 
ou sobre a saúde do trabalhador. A Vigilância em Saúde do Trabalhador reivindica incluir abordagens participativas 
de integração sistêmica, interdisciplinar e qualitativa de cunho social, histórico e antropológico. A diversidade das 
práticas em saúde tem relações com as formações sociais e econômicas e os significados atribuídos. Fala-se, cada 
vez mais em “produção social da saúde e da doença”, onde se procura articular todas as dimensões da vida para 
determinar uma realidade sanitária. Atenção Básica e Vigilância em Saúde explicitam em seus documentos a 
necessidade de promover a adequação ética e cultural das práticas sanitárias e a articulação com as medicinas 
tradicionais, incluir a reflexão antropológica no conteúdo das capacitações de profissionais de saúde, inclusão efetiva 
de antropólogos como membros das equipes de saúde, especialmente nas que atuam em comunidades com pouco 
contato com a sociedade envolvente. Inúmeros autores, especialmente sanitaristas ou profissionais da saúde coletiva 
associam epidemiologia e antropologia médica, uma interdisciplinaridade necessária. Como o programa é extenso no 
escopo da epidemiologia, vale uma citação dos sanitaristas Luiz Castiel e Gil Sevalho, da Escola Nacional de Saúde 
Pública e Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães: “enxergar outras representações de saúde e doença, admiti-las na 
coleta de dados, construir novas taxonomias incorporando a interpretação das narrativas, situá-las no contexto 
histórico-social e cultural, reconhecer os rituais, perceber a diversidade dos gêneros e grupos sociais no âmbito da 
singularidade do adoecer humano e considerá-la no coletivo das populações, devem ser algumas das questões a 
serem pensadas” (Epidemiologia e antropologia médica, 1998). De tudo isso, vem a abordagem de Cecília Minayo, 
uma das mais proeminentes sanitaristas brasileiras, que revela que a antropologia na sua integração com a 
medicina, a saúde pública e a epidemiologia tem mostrado a importância do conhecimento que surge da experiência 
e da vivência dos sujeitos. Diz a pesquisadora sanitarista: ?aceitar as evidências de que as doenças não são 
somente entidades biológicas, pois estão também vinculadas em graus diferenciados aos modos de vida, a ofertas 
pluralistas de tratamento e cura, à presença muito maior da sociedade no controle das intervenções médica e 
epidemiológica tornam o campo da saúde muito mais aberto para receber a contribuição da antropologia? (A 
antropologia para pensar a saúde, 2006). A inquestionabilidade do elemento bibliográfico Atestada a inclusão da 
interface Antropologia e Saúde, pela substância epistemológica do campo de pensamento e práticas dos sanitaristas, 
passamos à bibliografia do concurso. Em que pese a antropologia estar na base de pensamento e citações de 
autores sugeridos os determinados pelo referencial bibliográfico, na bibliografia constou “CAMPOS, GWS; MINAYO, 
MCS; AKERMAN, M; DRUMOND Jr, M e CARVALHO, YM (org). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, 
2006?, donde o Capítulo 7: CONTRIBUIÇÕES DA ANTROPOLOGIA PARA PENSAR A SAÚDE, de Maria Cecília de 
Souza Minayo, uma das organizadoras do livro, autora que trata de todos os tópicos programáticos aqui elencados. 
Sobre este ponto não resta nenhum tipo de “interpretação” e nem se fazem necessário argumento de qualidade. O 
fato cabal é que a relação Antropologia e Saúde não só estava na bibliografia, como se configurava em texto 
eminente, com 30 páginas, em uma bibliografia, indicada na íntegra, e o capítulo usado era de uma das 
organizadoras da obra. Na mesma obra consta a citação da antropologia em inúmeros capítulos, até mesmo na 
análise das dimensões históricas do eixo das ciências sociais em saúde, epidemiologia social e determinantes do 
processo saúde-doença. Pode-se constar no Tratado um capítulo inteiro com este tema exclusivo (p. 201-120). A 
questão estava contemplada no Programa e na Bibliografia. Recurso NEGADO.  
 

CARGO(S): SOCIÓLOGO 
 

 
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'E'. Com base nos dados apresentados nas Tabelas 1 e 2, cuja fonte é a 
Pesquisa Nacional de Aborto (2010), apenas a assertiva romana I é incorreta. Os recursos questionam a correção da 
segunda parte da assertiva II onde é afirmado que o aborto é "mais comum entre mulheres de menor escolaridade". 
De acordo com os recursos não seria possível afirmar, a partir dos dados contidos nas tabelas, que o aborto é mais 
comum entre mulheres de menor escolaridade. No entanto, como afirmam os autores do artigo no qual foi baseada a 
questão, publicado na revista Ciência & Saúde Coletiva, 15 (Supl. 1): 959-966, 2010: "os resultados (da pesquisa) 
indicam que, ao final da vida reprodutiva, mais de uma em cada cinco mulheres já fez aborto, ocorrendo os abortos 
em geral nas idades que compõem o centro do período reprodutivo das mulheres, isto é, entre 18 e 29 anos. Não se 
observou diferenciação relevante na prática em função de crença religiosa, mas o aborto se mostrou mais comum 
entre mulheres de menor escolaridade.(...). A proporção de mulheres que fizeram aborto alcança 23% entre aquelas 
com até o quarto ano do ensino fundamental (ou nível equivalente), ao passo que entre mulheres com o ensino 
médio concluído é de 12%". A terceira coluna da Tabela 1 também aponta o índice de 19% para as mulheres com 
escolaridade entre a 5ª e 8ª série e 14% para as mulheres com ensino superior completo. Cabe ressaltar que a 
assertiva II não imputa à escolarização um determinante direto sobre o aborto, mas apenas afirma - a partir dos 
dados contidos nas tabelas apresentadas - que o aborto se mostrou mais comum entre mulheres com menor 
escolaridade, isto é, que concluíram até a 4ª série do Ensino Fundamental, como indicam os índices apresentados 
na terceira coluna da Tabela 1.  
 

 

CARGO(S): TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 



 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo texto extraído do Caderno 27 de Atenção Básica lê-se: “O PTS 
se desenvolve em quatro momentos, sintetizados no quadro a seguir: DIAGNÓSTICO - Avaliação/problematização 
dos aspectos orgânicos, psicológicos e sociais, buscando facilitar uma conclusão, ainda que provisória, a respeito 
dos riscos e da vulnerabilidade do usuário. O conceito de vulnerabilidade, psicológica, orgânica e social, é muito útil e 
deve ser valorizado na discussão. A vulnerabilidade possibilita uma leitura mais singular da situação de cada sujeito 
individual ou coletivo, enfrentando de certa forma as insuficiências da generalização do conceito de risco (e grupos 
de risco). A equipe procura compreender como o sujeito singular se coproduz diante da vida e da situação de 
adoecimento. Como operam os desejos e os interesses, assim como o trabalho, a cultura, a família e a rede social. 
Uma atenção especial deve estar voltada para as potencialidades, as vitalidades do sujeito. Ainda é forte o hábito na 
clínica dos profissionais de saúde de restringir-se somente aos problemas e dificuldades; enquanto que, buscando as 
potencialidades, é mais fácil encontrar aliados para o Projeto Terapêutico, lembrando que os desejos são, 
frequentemente, um bom sinalizador das potencialidades e vitalidades. Esse momento deve tentar captar como o 
sujeito singular é coproduzido diante de forças como as doenças, os desejos e os interesses, assim como também o 
trabalho, a cultura, a família e a rede social. Uma função também importante desse momento é produzir algum 
consenso operativo sobre afinal quais os problemas relevantes tanto do ponto de vista dos vários membros da 
equipe 1 quanto do ponto de vista do(s) usuário(s) em questão. Na medida em que se conversa sobre hipóteses e 
problemas, é importante não se limitar a eles: até onde for possível, é muito útil na construção do Projeto Terapêutico 
investir nas explicações, na genealogia dos eventos e das pessoas envolvidas (por que tal hipótese ou fato ocorreu?) 
DEFINIÇÃO DAS METAS - Sobre os problemas, a equipe trabalha as propostas de curto, médio e longo prazo que 
serão negociadas com o sujeito “doente” e as pessoas envolvidas. A negociação deverá ser feita, preferencialmente, 
pelo membro da equipe que tiver um vínculo melhor com o usuário. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES - É 
importante definir as tarefas de cada um com clareza. Escolher um profissional de referência, que na Atenção Básica 
pode ser qualquer membro da equipe de Saúde da Família independentemente da formação, é uma estratégia para 
favorecer a continuidade e articulação entre formulação, ações e reavaliações. Ele se manterá informado do 
andamento de todas as ações planejadas no Projeto Terapêutico. Será aquele que a família procura quando sente 
necessidade e com o qual negocia as propostas terapêuticas. O profissional de referência também aciona a equipe 
do Nasf caso aconteça um evento muito importante e articula grupos menores de profissionais para a resolução de 
questões pontuais surgidas no andamento da implementação do Projeto Terapêutico. REAVALIAÇÃO - Momento em 
que se discutirá a evolução e se farão as devidas correções dos rumos tomados. Desta forma, mantém-se a questão 
e o gabarito anteriormente divulgado. 

 

 
QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi baseada no material disponível para consulta pela internet 
no endereço eletrônico referendado no Edital, sendo utilizado pelo responsável pela elaboração da presente questão 
no período de dezembro de 2013 e, para confirmação, acessado novamente em 10/01/2014. Afirma-se que o 
material continua disponível e de fácil acesso. Mantém-se a questão. 
 

 

QUESTÃO: 65 - ANULADA. Questão anulada por apresentar problemas em sua construção. 
 

 
QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa B da presente questão indica: B) Confecção de uma 
cartografia sobre a história do sujeito/grupo em relação às atividades; Pesquisa de métodos e técnicas específicas 
para o desenvolvimento das atividades eleitas pelo sujeito/grupo; Conhecimento do ambiente e do território no qual a 
vida se desenrola. Estes são TODOS os itens citados pelo autor, referidos na presente bibliografia, sendo a única 
alternativa de resposta possível, considerando também que todas as demais alternativas contem itens equivocados, 
que não estão incluídos na referência do texto acima citado. Desta forma, mantém-se a questão e o gabarito 
anteriormente divulgado. 

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. A pergunta redigida foi: “Segundo Neistadt (De CARLO & LUZO, 2004) 
“avaliação é um processo de coleta de informações que os profissionais de saúde usam para identificar problemas 
relacionados à saúde dos clientes”. Assinale qual das alternativas abaixo define as áreas de desempenho 
ocupacional a serem consideradas no processo de avaliação do cliente em Terapia Ocupacional.” 
Desta forma, a alternativa correta, de acordo com redação do autor da bibliografia citada é: “As áreas de 
desempenho são amplas categorias de atividade humana, que fazem parte, tipicamente, da vida cotidiana, subdivida 
em: atividades de vida diária, atividades profissionais e produtivas, e atividades de lazer”.  Mantém-se a questão e o 
gabarito anteriormente divulgado.  
 

 

CARGO(S): ANALISTA DE POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAÚDE 
 

 
QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso apresenta um argumento que de pronto anula seu 
acolhimento. O recurso sugere uma utilização excessivamente didática dos conceitos, uma caricaturização dos 
mesmos. Esses conceitos têm uma extensa genealogia, sustentados em uma análise marxista do processo de 
produção capitalística, passando pela renovação tecnológica do processo produtivo e desembocando na análise do 

 



trabalho no mundo contemporâneo, onde foi totalmente abolida a noção de que seria possível separar radicalmente 
“formulador e executor”, “trabalho intelectual e trabalho braçal”, “pensar e fazer”, “tecnologia e subjetividade”, 
“máquinas e pessoas”, etc. Todas essas díades têm fronteiras interpenetradas. Todo o trabalho requer saberes 
tecnológicos, a concentração de uma tecnologia não anula as demais, mesmo o trabalhador de uma sala de 
radiologia, cujo objetivo do trabalho está nas imagens proporcionadas pela máquina, só será bem sucedido se o 
paciente estiver bem acomodado, se os ângulos de radiação estiverem sob adequada incidência. Se souber o que 
fazer quando um botão não funcionar e se souber como evitar riscos de contaminação radioativa. Se o paciente 
estiver com medo, terá de ser acalmado e reconfortado. Se for uma criança merece explicações em linguagem 
acessível etc. A 1ª afirmação referia “esvaziamento quase completo de trabalho vivo", ou seja, centralidade na 
máquina, mas não a supressão do trabalhador. O trabalho morto é o trabalho incorporado à máquina por um 
trabalhador em trabalho vivo, mas que agora é reutilizado sem a necessidade da mesma engenharia original de 
produção. Entretanto, o trabalhador o renormatiza, acoplando um tanto ou muito de trabalho vivo para que funcione. 
A máquina não fará nada sozinha, ela é um trabalho morto, sem o trabalhador vivo e seu trabalho vivo ela será 
inoperante. Isto não se confunde nem de longe com tecnologias leve-duras, estas são os saberes estruturados, 
formalizados, normatizados, que geram rotinas, protocolos, manuais de passo-a-passo, códigos de interpretação e 
roteiros de diagnóstico por tabelas e sinais. Este trabalho requer a presença viva do trabalhador, sem substituição de 
contatos pelas tecnologias de equipamentos, mas segue rituais que antecedem o contato vivo e em ato. A 4ª 
afirmação referia "compostas predominantemente por equipamentos tecnológicos", ou seja, uma confiança 
importante nas informações e procedimentos obtidos pelo uso de equipamentos, aparelhos ou maquinário, 
novamente sem a supressão do trabalhador. O conceito de "naturezas tecnológicas" assinala exatamente 
predomínios, ênfases, enfoques, perspectivas, nunca um imperativo categórico. Nenhuma máquina trabalha sozinha 
e se o fizer não se responsabilizará pela terapêutica. Nenhuma terapêutica profissional abrirá mão dos saberes 
formais, seria indicar o fechamento dos cursos de formação por sua inutilidade. Nenhum trabalho será apenas 
ritualístico, porque qualquer saber requer adaptação e acolhimento dos insights, que são imanentes ao trabalho da 
saúde. Apenas as palavras “quase” e “predominante” tornam as afirmações plausíveis. Do contrário, não pertenciam 
a nenhum referencial conceitual. Fonte (conforme Edital): MERHY, EE. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São 
Paulo: Hucitec, 2002. Recurso negado. 
 
QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'D'. A Atenção Básica é desenvolvida com o mais elevado grau de 
descentralização e capilaridade, próximo da vida dos atores sociais. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a 
principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. (Bibliografia do concurso: BRASIL, 
2011, Portaria 2.488). No Sistema Único de Saúde, por definição constitucional, nenhuma política ou ação pode ter 
elevado grau de centralização, uma vez que a descentralização é um princípio doutrinário de toda a sua estrutura 
normativa, traduzida por municipalização (descentralização da gestão) e regionalização (descentralização da 
atenção). É por isso que as normativas do Ministério da Saúde têm poder apenas de emissão de diretrizes, não de 
determinação prescritiva. Os Conselhos de Saúde são instâncias deliberativas sobre as políticas de saúde, estando 
organizados por esfera de governo e as decisões do CNS somente incidem em todo território nacional na medida em 
que os gestores descentralizados e atores se segmentos de base nacional tomam assento em tal instância. O item II 
apresentado como errado, assim se justifica, mas também pela contradição interna assinalada pelo recurso, ou seja, 
uma formulação que se autoanula. Recurso negado.  

 

 
QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão não exige que o candidato faça julgamento de valor, e sim, 
tenha conhecimento técnico. A utilização de gráficos para representação estatística em epidemiologia não varia 
conforme o motivo de apresentação. A escolha para o tipo de gráfico deve ser feita a partir do conhecimento do tipo 
de variável utilizada. Uma contribuição importante da estatística no manejo de informações é a criação de 
procedimentos para a organização e o resumo de grandes quantidades de dados. A descrição das variáveis é 
imprescindível como um passo prévio para a adequada interpretação dos resultados. O histograma é a 
representação mais apropriada quando se quer “observar” a frequência. Não é a representação apenas da 
frequência, mas da distribuição de frequência, permitindo ver distribuição e tendência. O tipo de gráfico apresentado 
é indiscutivelmente adequado para representar a distribuição da variável exemplificada, utilize-se ou não outras 
representações gráficas, portanto, a assertiva não pode ser considerada falsa sob hipótese alguma. Existem tipos de 
gráficos específicos para variáveis categóricas e para variáveis contínuas. Para essa questão, é apresentada uma 
variável contínua, cujo tipo de gráfico mais adequado é o histograma, que consiste de uma sucessão de retângulos 
contínuos, cuja base é o intervalo de classe, e a altura, a frequência relativa em cada classe. A sustentação desta 
posição está nos exemplos predominastes em VAUGHAN, JP; MORROW, RH. Epidemiologia para os municípios: 
manual para gerenciamento dos distritos sanitários. Rio de Janeiro: Hucitec, 2002, quando utiliza representação 
estatística para variáveis contínuas. Recurso negado.  

 

 
QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'B'. O recurso não apresenta um argumento, mas ressalva de um possível 
erro de digitação. Embasa-se na digitação de uma sigla, mas não em qualquer tópico de conteúdo, interpretação, 
qualidade da pergunta, clareza das alternativas ou mesmo que redação que pudessem induzir a erro. O enunciado é 
claro quanto ao foco do tópico. O enunciado diz “Sobre as ações e iniciativas de monitoramento e avaliação que 

 



acompanham os sistemas de saúde, considere as seguintes afirmações para o caso do Sistema Único de Saúde no 
Brasil”. O enunciado não permite extrapolação ou suposição. O recurso diz que a afirmação II estaria incorreta por 
“apresentar o objetivo do Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde” (constata-se, portanto, que não 
houve dificuldade nessa identificação), mas que a sigla utilizada na afirmação se referiria à Política Nacional de 
Assistência Social o que tornaria a afirmativa incorreta. Caso a sigla se referisse à Política Nacional de Assistência 
Social, o artigo seria “a” (A PNAS) e não “o” (O PNAS). Apresentando ao recursante, uma resposta nos precisos 
termos do recurso, pode-se apontar que o contexto da pergunta e sua redação inteira não induzem ao suposto de 
que uma letra na sigla teria função de induzir o candidato ao erro, sob hipótese alguma. O artigo definido “o” impede 
duas leituras e o próprio recurso diz literalmente que a afirmativa II “apresenta o objetivo do Programa Nacional de 
Avaliação de Serviços de Saúde”, logo não houve mínima indução à dupla interpretação, sob alegação alguma. Além 
do artigo defino “o”, o enunciado diz “ações e iniciativas de monitoramento e avaliação que acompanham os sistemas 
de saúde”. Por fim, a redação literal da afirmação II (Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde) 
representa a transcrição do texto da fonte bibliográfica, limitando-se a pergunta a conferir se as dimensões do 
Programa de Avaliação de Serviços de Saúde eram mesmo quatro e se eram mesmo as quatro indicadas. O recurso 
deixa claro não ter havido dúvida sobre a pergunta e é nesses termos que o gabarito não pode ser alterado, sob 
pena de alterar radicalmente a pergunta, mas não a resposta. Recurso negado.  

 
Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2014. 
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