
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE – FEPPS

CONCURSO PÚBLICO 01/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2014 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes,
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet.
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL MÉDIO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

TODOS OS CARGOS

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva I está incorreta, pois em nenhum momento o texto afirma
que participar dos cursos online - oferecidos pela Universidade de Stanford - é tão proveitoso para o aluno
quanto frequentar as aulas presenciais. Embora os professores sejam os mesmos, o texto traz a citação de Ng
(l. 32-33), na qual "o real valor da universidade não está no seu conteúdo". Mesmo sendo essa a opinião de
Andrew Ng, o autor se abstém de comentar essa questão. Portanto, não podemos afirmar que o autor
considera a experiência, para os alunos, em cursos on-line tão proveitosa quanto em cursos presenciais. A
assertiva II está errada, pois o autor não defende a ideia de ser pouco relevante às universidades a oferta de
cursos on-line. Embora ele - autor - cite que "não faz muito sentido pensar que universidades particulares e
tradicionais do mundo estejam colocando tantos cursos de graça na rede" (l. 25-26), o período seguinte inicia
com uma conjunção adversativa, "mas", introduzindo - assim - um argumento que contrapõem essa ideia inicial.
Ao salientar a explicação dada pelo fundador da Coursera (26-29), o autor apresenta argumentos para
contradizer a ideia inicial de ser pouco relevante às universidades a oferta de cursos on-line. Percebemos ainda
a posição do autor quando este afirma, na linha 30, o seguinte: "Claro que há contraparte para essas
instituições, mesmo que não seja financeira". Logo, não podemos afirmar que para o autor é pouco relevante
às universidades a oferta de cursos on-line. Há uma contraparte, mesmo que não seja financeira. Ao solicitar-
sejam avaliadas as assertivas à luz do texto, não se pede que se assinale as opções que contém as palavras
exatas escritas no texto. São as ideias contidas no texto que devem ser avaliadas nas assertivas.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'A'. A assertiva I está correta, pois o que é solicitado na questão refere-
se ao vocábulo e não ao contexto no qual este está inserido. A assertiva ll está errada, pois retirando o acento
do vocábulo "até", tem-se o verbo "ate" (atar, sinônimo de amarrar). Exemplo: Menino, ate o cadarço dos tênis
de sua irmã. Para verificar este vocábulo em um dicionário não se deve buscar o termo "ate", e sim o verbo
"atar" e verificar sua conjugação na primeira ou terceira pessoa do presente do subjuntivo. A assertiva lll está
errada, pois retirando o acento do vocábulo "democrática", o termo "democratica" não existe na língua
portuguesa.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva l está errada. O verbo assistir - no sentido de ver - é
transitivo indireto. Entretanto o verbo ver - no sentido de enxergar -, é transitivo direto. Portanto, haveria
problemas gramaticais na frase: "...a experiência não é a mesma de ver a uma série de palestras...". Seria
necessário suprimir a preposição "a", ficando: "...a experiência não é a mesma de ver uma série de
palestras...". A assertiva lll está errada. O verbo "haver" é impessoal, todavia o verbo "existir" não, devendo
este concordar com "aulas de português" (l. 23-24). O verbo "haver" pode ser substituído por "existir",
necessitando - porém - de ajustes de concordância.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'C'. Obstante: que obsta, impede; obstativo (HOUAISS Eletrônico, 2012).
Assim como "no entanto", "não obstante" é uma locução conjuntiva que expressa ideia de oposição.



QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva ll está incorreta, uma vez que, alterando o vocábulo
"professor" para sua forma feminina, o que antecede o termo "professora" é um artigo "a". Não há necessidade
de uma preposição, pois o verbo “nascer” é intransitivo. Cabe ressaltar que a questão solicita quais são as
alternativas INCORRETAS, sendo as assertivas incorretas a ll e a lll. Quanto à assertiva l, se o vocábulo alunos
(l.09) fosse substituído por sua forma no feminino plural, seriam criadas, no contexto da oração, as condições
para a crase. Note-se que o vocábulo "se", presente na assertiva, denota uma hipótese. Seria necessária uma
alteração na estrutura da frase - qual seja - exatamente o que a questão propõe, a transformação do artigo "os"
em "as" e - portanto - o emprego do sinal indicativo de crase.

QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva lll está correta, todavia a assertiva ll está errada. A
conjunção "e" não introduz uma oração, uma vez que não há verbo na frase "E de graça." (l. 07).

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'B'. No gabarito consta como certa a alternativa B, duas palavras. Se a
questão solicitasse "quantas alterações deveriam ser realizadas", poder-se-ia contar a alteração do vocábulo
"quem" por "as pessoas que". Todavia o que a questão solicita é "quantas outras alterações deveriam ser
realizadas". Assim sendo, o vocábulo "outras" deixa claro que a alteração já proposta no enunciado da questão
não deve ser computada. Tem-se, então, duas alterações - as formas verbais "inscreveu" e "tem" passam para
o plural (inscreveram e têm, respectivamente).

QUESTÃO: 10 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'B'. A alternativa correta
passa a ser a B, uma vez que o vocábulo "acontecendo" não possui dois encontros consonantais. A consoante
"n", presente duas vezes no vocábulo, funciona essencialmente como sinal de nasalidade da vogal anterior,
equivalendo, no caso, a um TIL. (CUNHA, CINTRA, 2013).

CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - PORTO ALEGRE, AGENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR - PELOTAS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - SANTA MARIA, AGENTE

ADMINISTRATIVO AUXILIAR - MOTORISTA - PORTO ALEGRE, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR -
MOTORISTA - PELOTAS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - MOTORISTA - SANTA MARIA,

AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - CACHOEIRA DO SUL, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E
PESQUISA EM SAÚDE - CRUZ ALTA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - SANTO

ÂNGELO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - SANTA ROSA, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - PALMEIRA DAS MISSÕES, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E

PESQUISA EM SAÚDE - OSÓRIO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva lll está correta. Embora não haja consenso sobre os
possíveis benefícios de jogar games menos de uma hora por dia, o enunciado solicita o parecer da pesquisa
inglesa ("de acordo com a pesquisa inglesa...", inicia a assertiva lll). Nas linhas 14-18, percebe-se o ponto de
vista da Universidade de Oxford: jogar menos de uma hora por dia pode trazer benefícios, "como ajuste social e
maior sensação de satisfação com a vida". (l. 18).

QUESTÃO: 13 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'E'. Se a questão
solicitasse "quantas alterações deveriam ser feitas", poder-se-ia contar a alteração do vocábulo "pesquisa" por
"pesquisas". Todavia o que a questão solicita é "quantas outras alterações deveriam ser realizadas". Assim
sendo, o vocábulo "outras" deixa claro que a alteração já proposta no enunciado da questão não deve ser
computada. Note-se que o trecho “diferentemente da americana” tem implícito o vocábulo “pesquisa” (l. 18).
Uma vez que “pesquisa” (l. 18) altera-se para o plural, o termo implícito passa a ser “pesquisas”. Desta feita, a
preposição “da” e o adjetivo “americana” também passam para o plural. Têm-se, então, cinco alterações. O
artigo “a”, o adjetivo “inglesa”, a forma verbal “afirma”, a preposição “da” e o adjetivo “americana”. Todos vão
para o plural. Dessa forma, a alternativa passa a ser a letra E.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva lll está errada. O trecho "todos esses estudos" refere-se
aos estudos apresentados ao longo dos quatro primeiros parágrafos do texto. Corrobora com esse
entendimento a afirmação - no segundo parágrafo (l. 8-9) - de que "quanto maior a frequência do uso dos
games, maior o impacto". O período das linhas 26-27 sintetiza o que foi discutido nos quatro primeiros
parágrafos, por isso consta no final do quarto parágrafo.

QUESTÃO: 18 - ANULADA. A questão foi anulada uma vez que o vocábulo "quando" não é advérbio, mas sim
uma conjunção subordinativa adverbial temporal, pois acrescenta uma ideia de tempo. Não havendo alternativa
que contemplasse o seguinte seguimento “preposição – conjunção – preposição – verbo” a questão foi anulada.

QUESTÃO: 19 – MANTIDA alternativa 'D'. A assertiva ll está errada, pois o trecho “todos esses
estudos” refere-se aos estudos citados no texto, ao passo que o trecho “pesquisas anteriores” não teria como
referente as pesquisas apresentadas no texto, e sim pesquisas realizadas anteriormente. A assertiva lll está
certa, uma vez que os termos influenciar e influir são sinônimos. “Influir: exercer influência”. (HOUAISS, 2013,
versão eletrônica).

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. O vocábulo "computador" (assertiva B) possui um dígrafo (duas
letras com um só som): "om". O "m" funciona apenas como sinal de nasalização da vogal anterior. (CUNHA;



CINTRA, 2013, p. 65). O vocábulo "desses" (assertiva C) possui um dígrafo: "ss". O vocábulo
"comportamentos" (assertiva D) possui dois dígrafos: "om" e "en". O vocábulo "tinham" (assertiva E) possui um
dígrafo: nh. Logo, o único vocábulo com o mesmo número de letras e fonemas é "satisfação", alternativa A.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - PORTO ALEGRE, AGENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR - PELOTAS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - SANTA MARIA, AGENTE

ADMINISTRATIVO AUXILIAR - MOTORISTA - PORTO ALEGRE, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR -
MOTORISTA - PELOTAS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - MOTORISTA - SANTA MARIA,

AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - CACHOEIRA DO SUL, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E
PESQUISA EM SAÚDE - CRUZ ALTA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - SANTO

ÂNGELO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - SANTA ROSA, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - PALMEIRA DAS MISSÕES, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E

PESQUISA EM SAÚDE - OSÓRIO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'E'. As opções SALVAR e SALVAR COMO apresentam funções
parecidas, no entanto distintas. A opção SALVAR tem dois objetivos, salvar um documento novo que ainda não
possui identificação e salvar um documento que já está identificado com um nome quando o mesmo é alterado.
Já a função SALVAR COMO objetiva salvar um documento já identificado com um nome, com outro nome,
gerando, portanto, um novo documento. A alternativa correta é a E, pois o ícone apontado pela seta 5 tem a
função de salvar um documento novo.

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'D'. As teclas de atalho tradicionais do LibreOffice são: Negrito (Ctrl +
B), Itálico (Ctrl + I), Sublinhado (Ctrl + U). As teclas de atalho são mostradas ao passar o mouse sobre o ícone
da respectiva função.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme a Figura 2, é possível verificar que o arquivo está salvo
como arquivo_calc.ods, eliminando a alternativa A. O arquivo apresenta apenas uma planilha, denominada
Planilha1, eliminando a alternativa B. A célula H8, que encontra-se selecionada, não possui nenhum texto, pois
todas as células selecionadas que contenham qualquer texto, independente da cor, aparecem na barra de
digitação superior, portanto a alternativa C é eliminada. É incorreto afirmar que o arquivo possui apenas 9
colunas e 14 linhas, pois na imagem é possível identificar mais do que as 9 linhas, ou seja, alternativa E é
incorreta. Portanto a alternativa D é a correta, visto que a célula G13 não está selecionada, por isso não é
possível afirmar se há algum texto na célula. Como a cor do fundo é branca, se a fonte do texto for branca, é
impossível verificar o texto se não selecionar a respectiva célula.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. O gerenciador de tarefas do Windows faz a administração de todos
os processos que estão sendo executados, que estão travados ou aguardando para serem executados. É
possível visualizar o gerenciador selecionando CTRL + ALT + DEL e selecionar a opção “Gerenciador de
Tarefas”.

CARGO(S): A.A - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO EM
CONTABILIDADE - PELOTAS, A.A - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - SANTA MARIA, A.A - TÉCNICO EM
LOGÍSTICA - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE

INFORMÁTICA - PELOTAS, A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SANTA MARIA, A.A - TÉCNICO DE
ARQUIVO - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE ALMOXARIFE - PORTO ALEGRE,
ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO

DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PELOTAS, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU
PATOLOGIA CLÍNICA - SANTA MARIA, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA

- CAXIAS DO SUL, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PASSO FUNDO,
ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - ALEGRETE, ATPPS - TÉCNICO DE

LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - ERECHIM, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU
PATOLOGIA CLÍNICA - SANTA CRUZ DO SUL, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA

CLÍNICA - IJUÍ, ATPPS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO EM
QUALIDADE - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO EM QUÍMICA - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO

DE LABORATÓRIO OU CURSO TÉCNICO NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE - PORTO
ALEGRE

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'E'. As opções SALVAR e SALVAR COMO apresentam funções
parecidas, no entanto distintas. A opção SALVAR tem dois objetivos, salvar um documento novo que ainda não
possui identificação e salvar um documento que já está identificado com um nome quando o mesmo é alterado.
Já a função SALVAR COMO objetiva salvar um documento já identificado com um nome, com outro nome,
gerando, portanto, um novo documento. A alternativa correta é a E, pois o ícone apontado pela seta 5 tem a
função de salvar um documento novo.



MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): A.A - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO EM
CONTABILIDADE - PELOTAS, A.A - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - SANTA MARIA, A.A - TÉCNICO EM
LOGÍSTICA - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE

INFORMÁTICA - PELOTAS, A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SANTA MARIA, A.A - TÉCNICO DE
ARQUIVO - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE ALMOXARIFE - PORTO ALEGRE,
ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO

DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PELOTAS, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU
PATOLOGIA CLÍNICA - SANTA MARIA, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA

- CAXIAS DO SUL, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PASSO FUNDO,
ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - ALEGRETE, ATPPS - TÉCNICO DE

LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - ERECHIM, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU
PATOLOGIA CLÍNICA - SANTA CRUZ DO SUL, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA

CLÍNICA - IJUÍ, ATPPS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO EM
QUALIDADE - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO EM QUÍMICA - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO

DE LABORATÓRIO OU CURSO TÉCNICO NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE - PORTO
ALEGRE

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'D'. O recurso discorre sobre a possibilidade de acumulação do período
de férias, nos termos do artigo 71 da Lei nº 10.098/1994, explicitando as hipóteses e períodos em que podem
ser cumuladas. É importante observar que a assertiva II da questão referia expressamente o contrário, isto é,
que "as férias NÃO podem ser cumuladas", contrariando a disposição legal antes referida. Portanto, esta
assertiva é incorreta, estando corretas somente as assertivas I e III, devendo ser mantido o gabarito de letra D.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. O fundamento do recurso é de que a calamidade pública também é
uma hipótese para a contratação emergencial, razão pela qual a alternativa D também poderia estar correta.
Cumpre referir que a questão trata das hipóteses previstas no artigo 261, da Lei nº 10.098/1994, conforme
referia expressamente o enunciado. Assim, trata de casos em que a Administração pode efetuar contratação de
pessoal em caráter excepcional e não de casos de contratação emergencial, como aqueles previstos no artigo
24, inciso IV, da Lei de Licitações. A alternativa D também está incorreta, visto que na parte final da alternativa
consta a expressão "...que afetem no mínimo, 30% da população de determinada região", enquanto o artigo
261, inciso II, da Lei nº 10.098/1994, não traz essa delimitação.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. No recurso, há o entendimento de que a alternativa A estaria
correta, pois não haveria diferença de sentido entre as palavras "complementar" e “suplementar". Cita os
termos do artigo 4º, da Lei Federal nº 8080/1990, e da Constituição Federal, os quais referem o termo
"complementar". Refere, por fim, que a alternativa C também estaria correta porque transcreve a literalidade do
caput do artigo 4º, da Lei Federal nº 8080/1990. O enunciado da questão é claro ao expressar que a resposta
deve levar em conta os termos da Lei Federal nº 8080/1990. Nos termos dessa lei, a alternativa A está errada,
pois refere a expressão "em caráter suplementar", quando a lei deixa claro de que se trata de caráter
complementar. A alternativa C, além de não corresponder ao caput do artigo 4º da Lei Federal nº 8080/1990,
está em desacordo com o §1º deste mesmo artigo, senão vejamos: "Art. 4º O conjunto de ações e serviços de
saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). § 1º Estão
incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de
qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde."

CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - PORTO ALEGRE, AGENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR - PELOTAS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - SANTA MARIA, AGENTE

ADMINISTRATIVO AUXILIAR - MOTORISTA - PORTO ALEGRE, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR -
MOTORISTA - PELOTAS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - MOTORISTA - SANTA MARIA,

AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - CACHOEIRA DO SUL, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E
PESQUISA EM SAÚDE - CRUZ ALTA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - SANTO

ÂNGELO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - SANTA ROSA, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - PALMEIRA DAS MISSÕES, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E

PESQUISA EM SAÚDE - OSÓRIO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'A'. No recurso, há a afirmação de que a questão possui como corretas
as alternativas A e C, uma vez que a alternativa C corresponderia ao texto da Constituição Federal, mais
precisamente do inciso IV do artigo 200. Contudo, a alternativa C não expressa o texto constitucional. Na
Constituição está escrito "IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico"; já na alternativa C da questão constou: "A Constituição Federal impõe limitações expressas ao SUS,
referentes à participação na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico". A
alternativa C, portanto, está errada, pois não há referência no texto constitucional sobre limitações expressas
ao SUS no inciso do artigo.



QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'D'. No recurso, há o entendimento de que a alternativa A estaria
correta, pois não haveria diferença de sentido entre as palavras "complementar" e “suplementar". Cita os
termos do artigo 4º, da Lei Federal nº 8080/1990, e da Constituição Federal, os quais referem o termo
"complementar". Refere, por fim, que a alternativa C também estaria correta porque transcreve a literalidade do
caput do artigo 4º, da Lei Federal nº 8080/1990. O enunciado da questão é claro ao expressar que a resposta
deve levar em conta os termos da Lei Federal nº 8080/1990. Nos termos dessa lei, a alternativa A está errada,
pois refere a expressão "em caráter suplementar", quando a lei deixa claro de que se trata de caráter
complementar. A alternativa C, além de não corresponder ao caput do artigo 4º da Lei Federal nº 8080/1990,
está em desacordo com o §1º deste mesmo artigo, senão vejamos: "Art. 4º O conjunto de ações e serviços de
saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). § 1º Estão
incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de
qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde."

MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO

CARGO(S): CARGO(S): A.A - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO EM
CONTABILIDADE - PELOTAS, A.A - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - SANTA MARIA, A.A - TÉCNICO EM
LOGÍSTICA - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE

INFORMÁTICA - PELOTAS, A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SANTA MARIA, A.A - TÉCNICO DE
ARQUIVO - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE ALMOXARIFE - PORTO ALEGRE,
ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO

DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PELOTAS, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU
PATOLOGIA CLÍNICA - SANTA MARIA, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA

- CAXIAS DO SUL, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PASSO FUNDO,
ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - ALEGRETE, ATPPS - TÉCNICO DE

LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - ERECHIM, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU
PATOLOGIA CLÍNICA - SANTA CRUZ DO SUL, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA

CLÍNICA - IJUÍ, ATPPS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO EM
QUALIDADE - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO EM QUÍMICA - PORTO ALEGRE, ATPPS - TÉCNICO

DE LABORATÓRIO OU CURSO TÉCNICO NO EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE - PORTO
ALEGRE

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. As argumentações referem ao conetivo da conjunção, que
normalmente podem ser expresso também por “e”. Vejamos: “III - Oito é maior que sete mas não é número
primo.” = Verdadeira, porque a palavra "mas" é uma conjunção verdadeira de negação (falso). “V - Sete é maior
que cinco, entretanto, não é número par.” = Verdadeira igualmente pela palavra "entretanto" que faz conjunção,
verdade e negação (falso).

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'A'. A argumentação contida no recurso está correta do ponto de vista
de formulação, entretanto, tal raciocínio não foi usado adequadamente na interpretação do solicitado nas
alternativas.

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. A argumentação contida no recurso está equivocada. A conjunção
é falsa quando analisamos uma sentença composta, onde pelo menos uma das sentenças é falsa.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'B'. A argumentação do recurso está equivocada, dada a sentença
(P ^ Q) a sua contraposição é (~Q ^ ~P).

QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'D'. A imagem deve ser observada como um todo, considerando que
dentro da região fechada estão os elementos com a característica especificada; os elementos fora da região
fechada são aqueles que não possuem a característica identificada no texto.



CARGO(S): AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - PORTO ALEGRE, AGENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR - PELOTAS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - SANTA MARIA, AGENTE

ADMINISTRATIVO AUXILIAR - MOTORISTA - PORTO ALEGRE, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR -
MOTORISTA - PELOTAS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR - MOTORISTA - SANTA MARIA,

AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - CACHOEIRA DO SUL, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E
PESQUISA EM SAÚDE - CRUZ ALTA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - SANTO

ÂNGELO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - SANTA ROSA, AUXILIAR DE
PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - PALMEIRA DAS MISSÕES, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E

PESQUISA EM SAÚDE - OSÓRIO, AUXILIAR DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. A argumentação contida no recurso está correta do ponto de vista
de formulação, entretanto, tal raciocínio não foi usado adequadamente na interpretação do solicitado nas
alternativas.

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'B'. A argumentação do recurso está equivocada, dada a sentença
(P ^ Q) a sua contraposição é (~Q ^ ~P).

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'D'. A imagem deve ser observada como um todo, considerando que
dentro da região fechada estão os elementos com a característica especificada; os elementos fora da região
fechada são aqueles que não possuem a característica identificada no texto.

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'B'. A comparação constante no recurso é improcedente. A questão
trata de combinação, pois os objetos relacionados na organização da contagem são de natureza diferente. O
exemplo apresentado não procede para comparação. Por exemplo, a comissão formada por Pedro, João e
Maria é a mesma comissão formada por Maria, João e Pedro, entretanto o número formado pelos algarismos
123 é diferente do número formado pelos algarismos 321.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): A.A - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO EM
CONTABILIDADE - PELOTAS, A.A - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - SANTA MARIA

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. A igualdade e publicidade são princípios basilares da administração
pública, bem como do processo licitatório. Mantido o gabarito oficial.

CARGO(S): A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - PORTO ALEGRE, A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA -
PELOTAS, A.A - TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SANTA MARIA

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo BATTISTI, Júlio; SANTANA, Fabiano. Windows Server
2008, Guia de Estudos Completo, Implementação, Administração e Certificação. Rio de Janeiro: Novaterra,
2009 (Pág. 631), deve-se utilizar o NTFS5.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores Linux, guia
prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2008 (Pág. 85), a opção "-l" bloqueia (ou trava) a conta, e não troca a
senha.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo (CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet. São
Paulo: CERT.br, 2012), a resposta correta é a alternativa C: integridade e confidencialidade.

CARGO(S): A.A - TÉCNICO DE ARQUIVO - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere-se à competência do Órgão ou Entidade produtora
de documentos, no que tange aos procedimentos para recolhimento de acervos arquivísticos ao Departamento
de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o item da bibliografia, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul. Instrução Normativa nº 004, de 24
de setembro de 2009, em seu Art. 4º - Compete: I - ao Órgão ou Entidade produtor do documento: a) garantir a
integridade do acervo, enquanto estiver aguardando findar seu valor administrativo e/ou prescricional, conforme
determina o 7º, § 2°, da Instrução Normativa nº 01 - SARH, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de
fevereiro de 2008. A questão está formulada corretamente e o gabarito também.



QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi formulada a partir da bibliografia, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul. Maneira de classificar e avaliar a
documentação no Sistema de Protocolo Integrado, onde consta, no SIARQ-APERS (Arquivo Público do Estado
do Rio Grande do Sul), é possível realizar consultas a expedientes administrativos através do Sistema de
Protocolo Integrado. A questão está bastante clara ao solicitar qual o SISTEMA e não qual o caminho a se
percorrer para realizar a consulta. A questão está formulada corretamente e o gabarito também.

QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada a partir da consulta à bibliografia ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. Implantação dos instrumentos arquivísticos: Plano de Classificação de
Documentos – PCD e Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD, onde consta que a estrutura física para
preservar os documentos de arquivo deve contemplar temperaturas e umidade relativa entre, respectivamente,
18°C a 22°C e 45% e 55%. A questão está correta e o gabarito também.

CARGO(S): ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PORTO ALEGRE, ATPPS -
TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - PELOTAS, ATPPS - TÉCNICO DE

LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - SANTA MARIA, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU
PATOLOGIA CLÍNICA - CAXIAS DO SUL, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA

CLÍNICA - PASSO FUNDO, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA -
ALEGRETE, ATPPS - TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - ERECHIM, ATPPS -

TÉCNICO DE LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA - SANTA CRUZ DO SUL, ATPPS - TÉCNICO DE
LABORATÓRIO OU PATOLOGIA CLÍNICA – IJUÍ

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão se refere à preparação de solução em unidade%, ou
seja, expressão de concentrações percentuais. Segundo ESTRIDGE (2011, pg. 140), “um tipo de expressão
de concentração é a solução percentual. Uma solução se refere ao peso do soluto por 100 unidades de peso
ou de volume da solução”. Ainda, segundo este mesmo autor, “no laboratório, as soluções percentuais
geralmente se referem a gramas de soluto por 100 mL de solução (..). Assim, uma solução a 1% teria 1g de
soluto por 100 mL de solução”. Assim, para execução do cálculo seria necessário levar em consideração a
indicação 0,85% e realizar a operação matemática para conversão do volume 100 mL (percentual) para
1000 mL solicitados, o que fica contemplado na alternativa E. Fonte: ESTRIDGE, B.H.; REYNOLDS, A.P.
Técnicas Básicas de laboratório Clínico. 5. Editora Porto Alegre: Artmed, 2011.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão se refere à Biossegurança no laboratório. Segundo
MASTROENI (2007, pg 94), pode-se definir laboratório de biossegurança nível 3 da seguinte forma: “Quanto
aos da classe 3 de risco, os microorganismos devem ser manipulados em laboratórios de nível de
biossegurança 3.  São germes patogênicos que geralmente provocam doenças graves no homem e nos
animais. Existe tratamento e medidas profiláticas eficazes”.  Também segundo HIRATA (2002, pg. 87-88) “o
grupo 3 é constituído de germes patogênicos que costumam provocar doença grave em seres humanos ou
animais (...). Existem medidas profiláticas e de tratamento bem estabelecidas. (...)”. Desta forma, a alternativa
que se adéqua a esta descrição é a de letra C. Fonte: MASTROENI, M F. Biossegurança aplicada a
laboratórios e serviços de saúde. 2. Editora São Paulo: Atheneu, 2007. HIRATA, M., MANCINI FILHO, J.
Manual de Biossegurança. Barueri: Manole, 2002.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão se refere ao descarte de resíduos com possível
presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção. Neste quesito, segundo o Apêndice I
da Resolução RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004, a classificação é feita da seguinte forma:
Grupo A1: “Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou
por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de
amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do
processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Devem ser
submetidos a tratamento antes da disposição final.”
GRUPO A3: “Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso
menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas,
que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus familiares.”
GRUPO A4: “Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases aspirados de área
contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares;
sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de
pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem
relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se
torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita
de contaminação com príons; tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento
de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de
assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas
(órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-
patológicos ou de confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos
provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos,
bem como suas forrações; cadáveres de animais provenientes de serviços de assistência; Bolsas
transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. “
Com base nos artigos acima exposto, fica mantida a alternativa A como sendo a resposta correta, visto ser



esta a única a conter a descrição de resíduos biológicos de outro grupo (A1), ou seja, que não pertence ao
grupo A4. Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC
n° 306, de 07 de dezembro de 2004.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicita que seja assinalada a alternativa INCORRETA
em relação ao descarte de bolsas transfusionais. Segundo o Art. 5.4 da Resolução RDC n° 306, de 07 de
dezembro de 2004, que é descrito da seguinte forma:
“5.4 - Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má
conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de
amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do
processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. Devem ser
submetidos a tratamento antes da disposição final.
5.4.1 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco vermelho, que devem ser substituídos
quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item
1.3.3.
5.4.2 - Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a
ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível
com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV) e que desestruture as suas características físicas, de
modo a se tornarem irreconhecíveis.
5.4.3 - Após o tratamento, podem ser acondicionados como resíduos do Grupo D.
5.4.4 - Caso o tratamento previsto no item 5.4.2 venha a ser realizado fora da unidade geradora, o
acondicionamento para transporte deve ser em recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura e vazamento,
com tampa provida de controle de fechamento e devidamente identificado, conforme item 1.3.3, de forma a
garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento.
5.4.5 - As bolsas de hemocomponentes contaminadas poderão ter a sua utilização autorizada para
finalidades específicas tais como ensaios de proficiência e confecção de produtos para diagnóstico de uso in
vitro, de acordo com Regulamento Técnico a ser elaborado pela ANVISA. Caso não seja possível a utilização
acima, devem ser submetidas a processo de tratamento conforme definido no item 5.4.2.
5.4.6 - As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, podem ser descartadas
diretamente no sistema de coleta de esgotos, desde que atendam respectivamente as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes.”. Na
descrição do artigo acima citado foi destacado em  negrito as afirmativas usadas nas alternativas possíveis
de escolha como resposta correta para a questão. De todas as possíveis, a única que se encontra
INCORRETA (como solicitado no enunciado da questão) é a correspondente à letra C, onde se afirma que
“Após o tratamento, devem ser acondicionadas como resíduos do GRUPO B”. Conforme a RDC n°306, Art.
5.4.3, devem ser acondicionados com resíduos do GRUPO D. Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n° 306, de 07 de dezembro de 2004.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicita que seja assinalada a alternativa que não
corresponde a um agente esterilizante. Segundo a Bibliografia indicada para a realização do certame,
MASTROENI (2007), na página 162 está descrito, em relação à esterilização: “os métodos de esterilização
permitem assegurar níveis de esterilidade compatíveis às características exigidas dos produtos farmacêuticos,
médico-hospitalares e alimentícios. O método escolhido depende da natureza e da carga microbiana
inicialmente presente no item considerado. O calor, a filtração, a radiação e o óxido de etileno podem se citados
como agentes esterilizantes.”, sendo desta forma indicada a alternativa A como a correta para a questão.
Ainda, segundo MATROENI (2007), o glutaraldeído (1,5-pentanodial) possui amplo e rápido espectro de
atividade, sendo considerado “desinfetante de alto nível”. Complementarmente, podemos justificar a exclusão
do Glutaraldeído como agente esterilizante de AMPLA UTILIZAÇÃO através da RDC nº 31, de 4 de julho de
2011, que   dispõe sobre a indicação de uso de Esterilizantes para aplicação sob a forma de imersão e a
indicação de uso de Desinfetantes Hospitalares para Artigos Semicríticos, que passaram a ser classificados
como Desinfetantes de Alto Nível. A norma proíbe o registro de produtos saneantes na categoria “Esterilizante”,
para aplicação sob a forma de imersão, sejam eles à base de glutaraldeído, ácido peracético, ou qualquer outro
ativo. As únicas exceções são o registro de esterilizantes para uso exclusivo em dialisadores e linhas de
hemodiálise e aqueles para uso exclusivo em equipamentos que realizam esterilização por ação físico-química,
ambos devidamente registrados na Anvisa. Para Desinfetantes de Alto Nível, podem ser usados como ativos o
glutaraldeído, ortoftaladeído, ácido peracético, peróxido de hidrogênio, entre outros. Tais desinfetantes são
utilizados em endoscópios em geral. Fonte: MASTROENI, M F. Biossegurança aplicada a laboratórios e
serviços de saúde. 2. Editora São Paulo: Atheneu, 2007. BRASIl. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 31, de 4 de julho de 2011.

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão se refere aos Erros Aleatórios, passíveis de ocorrência
na avaliação do Controle de Qualidade Laboratorial. É solicitado que seja assinalada a alternativa que NÃO
corresponde a um erro aleatório. Com base no enunciado da questão, é importante definir o que é um erro
aleatório: “os erros aleatórios não são passíveis de serem facilmente identificados, pois ocorrem ao acaso. A
magnitude do erro aleatório pode ser medida através da Imprecisão, que pode ser definida como o nível de
discordância entre determinações replicadas.” (OLIVEIRA, 2010). Cientes deste conceito, passamos então a
avaliar a indicação das possíveis causas de erros aleatórios, conforme descrito na Bibliografia indicada para
este certame:
- Segundo MEIRA (2012), pg. 305, está definido que: “Erros aleatórios podem estar relacionados a bolhas nas
seringas dos equipamentos, nas amostras ou nos reagentes; reagentes homogeneizados ou reconstituídos
inadequadamente; presença de coágulos nas amostras ou nas agulhas dos equipamentos; oscilações de
corrente elétrica e oscilações na temperatura de incubação do equipamento”. Complementarmente, neste



mesmo capítulo 120, pg. 306, são definidos os Erros Sistemáticos, quais sejam: “nova calibração; mudança de
lote de reagentes; mudança de lote de calibrador; mudança de operador com treinamento insuficiente;
deterioração de reagentes, controles ou calibradores; temperatura inadequada de armazenamento de
reagentes; deterioração da lâmpada ou filtro do equipamento”.
Assim, de acordo com o acima exposto, vemos que a alternativa C descreve uma causa de erro sistemático,
sendo, portanto, a alternativa INCORRETA e que deveria ser assinalada. FONTE: MEIRA, C.; OLIVEIRA, D.;
OPLUSTIL, C.P. (org). Qualidade em laboratório Clínico. 1. Editora São Paulo: Sarvier, 2012. -OLIVEIRA, C. A;
MENDES, M. E (org). Gestão da Fase Analítica do Laboratório: como assegurar a qualidade na prática. Volume
I. 1ª Edição Digital. 2010. Disponível em <http://www.controllab.com.br/pdf/gestao_fase_analitica_vol1.pdf>

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicita que seja assinalada a alternativa INCORRETA
em relação aos princípios ativos usados como desinfetantes e esterilizantes químicos.
Segundo MASTROENI (2007), pág. 146, no tópico PRINCÍPIOS ATIVOS USADOS COMO DESINFETANTES
E ESTERILIZANTES QUÏMICOS, “a escolha do agente químico mais adequado depende das características
consideradas nesta seleção, ou seja:
-Sofrer pouca interferência, na sua atividade, de matéria orgânica; (importante destacar que esta indicação
encontra-se fielmente descrita na assertiva A, inclusive com a adequada separação “entre vírgulas” da oração
subordinada adjetiva explicativa “na sua atividade”);
-Ter ação residual sobre superfícies quando aplicado no ambiente;
-Ser um bom agente UMECTANTE; (Na alternativa C encontramos a indicação de ser um agente
DESIDRATANTE, o que define a alternativa C como INCORRETA e, portanto, a alternativa a ser assinalada);
-Manter a sua atividade mesmo sofrendo pequenas diluições;
-Ser compatível com sabões e detergentes.” (Citados somente aqueles itens utilizados para a formulação da
questão). Fonte: MASTROENI, M F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2. Editora São
Paulo: Atheneu, 2007.

CARGO(S): ATPPS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'A'. A doença meningocócica é de notificação compulsória, em 24h. De
acordo com a bibliografia utilizada para elaboração da questão, Portaria MS/GM 1271/2014, a Doença de
Creutzfeld-Jacob é doença de notificação de notificação compulsória semanal.

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva III está incorreta, de acordo com a referência utilizada
para elaboração da questão: POTTER, Patrícia A.; ANNE, G. P. Fundamentos de enfermagem, páginas 756,
757 e 784, onde consta que os inaladores com dose metrificada SÃO destinados a produzir efeitos locais,
portanto as assertivas corretas são a I e a II, apenas.

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta correta é letra D, seis horas, e não B, uma hora. Como
consta na bibliografia utilizada para elaboração da questão, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Segurança do paciente. Higienização das mãos, página 40.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a bibliografia utilizada para elaboração da questão,
BRUNNER, S. M. Nettina: Prática de enfermagem, página 673, o preparo pré-operatório de cirurgia ortopédica
não justifica, ou melhor, não é indicação de cateterismo vesical suprapúbico, estando as demais alternativas
corretas. Para obtenção de amostra livre de contaminação se utiliza, sim, o cateterismo vesical suprapúbico,
inclusive, esse é método recomendado em crianças.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a referência utilizada para elaboração da questão,
POTTER, Patrícia A.; ANNE, G. P. Fundamentos de enfermagem. Rio de janeiro, na página 565 consta um
quadro com os sítios de medição das temperaturas central e superficial. A pele, as axilas e a cavidade oral são
locais de verificação de temperatura SUPERFICIAL e não CENTRAL, conforme o enunciado da questão.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. O que está sendo questionado é que a esquistossomose pode,
durante sua fase aguda, ser confundida com outra doença, e essa doença é a MALÁRIA, de acordo com a
bibliografia constante em edital e utilizada para elaboração da questão: BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos
de Atenção Básica: nº 21- Vigilância em Saúde-Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e
Tuberculose, páginas 58 e 59.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está claramente exposta na página 13 da bibliografia
indicada no edital: OPPERMANN, Carla Maria, PIRES,Lia Capsi. Manual de Biossegurança para Serviços de
Saúde. "É de uso individual, intransferível e reutilizável. Tem vida útil variável dependendo do tipo de
contaminante, sua concentração, da frequência respiratória do usuário e da umidade do ambiente. Deve ser
trocado sempre que se encontrar saturado (entupido), perfurado, rasgado ou com elástico solto, ou quando o
usuário perceber o cheiro ou gosto do contaminante. Não deve ser feito nenhum tipo de reparo."

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a bibliografia publicada no edital e utilizada para
elaboração da questão, a resposta correta é letra B, duas amostras. O assunto consta na página 13 da
referência “BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: nº6”.



NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - ENFERMAGEM - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - ODONTOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU

BIOMEDICINA OU TECNOLOGIA EM ANÁLISES TOXICOLÓGICAS OU QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS
(NÍVEL I) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE,
TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU
FARMÁCIA - SANTA MARIA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CAXIAS DO SUL, TPPS

(NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PASSO FUNDO, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU
FARMÁCIA - BAGÉ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CACHOEIRA DO SUL, TPPS (NÍVEL

I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CRUZ ALTA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA -
ALEGRETE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTO ÂNGELO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTA ROSA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA -

PALMEIRA DAS MISSÕES, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - LAJEADO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - IJUÍ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PELOTAS, TPPS

(NÍVEL I) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU ENGENHARIA
DE ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU

BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - PSICOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS
(NÍVEL II) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) -
MEDICINA - HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - PSICOLOGIA - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - MEDICINA

DO TRABALHO - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - CLÍNICA MÉDICA OU MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE OU MEDICINA DO TRABALHO OU PEDIATRIA OU INTENSIVISTA OU EMERGÊNCIA OU

MEDICINA INTERNA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA - HEMATOLOGIA - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE, TPPS

(NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU MEDICINA VETERINÁRIA OU QUÍMICA -
PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) -
FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) -
QUÍMICA - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMÁCIA OU

ENGENHARIA DE ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL IV) -
DOUTOR EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU GENÉTICA OU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PORTO ALEGRE,
TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL IV)

- DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE OU BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU
GENÉTICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM GENÉTICA OU BIOLOGIA CELULAR E
MOLECULAR - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO
DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PORTO ALEGRE,
TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM

SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PELOTAS, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU
SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO

PÚBLICA - SANTA MARIA, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PASSO FUNDO, TSA

(NÍVEL I) - CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - SERVIÇO SOCIAL -
PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) -

ARQUITETURA E URBANISMO - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA CIVIL - PORTO
ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - RELAÇÕES

PÚBLICAS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - SECRETARIADO EXECUTIVO - PORTO ALEGRE, TSA
(NÍVEL I) - BIBLIOTECONOMIA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS ATUARIAIS - PORTO

ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL II) -
ENGENHARIA MECÂNICA OU ENGENHARIA ELÉTRICA OU ENGENHARIA ELETRÔNICA OU

ENGENHARIA BIOMÉDICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL II) - ADMINISTRAÇÃO COM
ESPECIALIZAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL III) - ESTATÍSTICA -

PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'D'. Nos recursos, há a alegação de que existem duas alternativas
idênticas, a saber: C e D; no entanto, na alternativa C, temos a grafia esteriótipo, ao passo que, na D, temos a
grafia estereótipo, e elas diferem entre si. Outra alegação, de que não há alternativa correta, sob a
argumentação de que a lacuna em questão deveria ser preenchida com a preposição sobre, o que resultaria na
oração assistindo sobre palestras. Convém notar, porém, que há equivoco de lacuna quando da argumentação,
pois o assistindo é complementado pelo a, e está na lacuna tracejada da linha 03, e não por sobre, o que faz
com que obtenhamos a oração assistindo a palestras. A dificuldade entre o emprego de sob/sobre está posta
na lacuna pontilhada da linha 06 (É que normalmente o óbvio fica soterrado ..........  camadas e mais camadas
de autoboicotes), que exige ser completada com sob, exatamente como está no gabarito oficial, pois significa
embaixo de. Assim, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'B'. Nos recursos, há a alegação de que a expressão à toa não deveria
ser cobrada no concurso, em função de o Edital não prever questões envolvendo a nova ortografia. No entanto,
na expressão em questão, não se está averiguando ortografia, e sim o emprego do acento indicativo de crase,



que, conforme a bibliografia do edital do concurso, deve aparecer em locuções adverbiais, prepositivas e
conjuntivas de que participam palavras femininas. Por exemplo:

à tarde às ocultas às pressas à medida que
à noite às claras às escondidas à força
à vontade à beça à larga à escuta
às avessas à revelia à exceção de à imitação de
à esquerda às turras às vezes à chave
à direita à procura à deriva à toa
à luz à sombra de à frente de à proporção que
à semelhança de às ordens à beira de

As argumentações de que a alternativa correta poderia ser também a letra D, fundamentadas no que
chamaram de autores renomados, por exemplo, ALMEIDA (1999). No entanto, um concurso só pode se realizar
de forma justa havendo um programa e uma bibliografia oficial, publicada em Edital. Evidentemente, existem
divergências entre inúmeros autores em se tratando de língua, visto que esta é um instrumento vivo e em
constante mutação. Justamente por isso é necessário que a atenção se concentre na bibliografia do concurso,
pois ela é o instrumento oficial que o pauta, e nela não estão presentes os autores dito consagrados pelos
requerentes. Dessa forma, mantém-se a questão e o gabarito.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'A'. Alguns recursos questionam o uso do termo “interlocutores”, no
plural. Deve-se atentar ao fato de que um texto estabelece sempre a construção de relações de sentido entre
interlocutores (no plural, sim), pois prevê um vínculo entre autor e leitores, ou entre autor e um determinado
leitor (e este não é passivo, visto que toma uma atitude crítica diante da leitura, e, ainda, pode ser vertido em
um diferente leitor, no momento em que se distancia do texto e o retoma após tal distanciamento). Assim,
justifica-se a expressão interlocutores, no plural, como única cabível.
Outros solicitaram a anulação da questão, devido à falta de clareza da correlação dita na questão acerca do
budismo e as ideias centrais do texto. A autora apresenta o budismo como sendo uma referência da
simplificação das coisas, uma repetição de obviedades. No entanto, nos recursos apresentados, nenhuma das
alternativas apresentadas na questão faz correlação entre as ideias centrais do texto e esta analogia realizada
com o budismo. Entende-se, porém, que é justamente a coerência a alternativa em que tal correlação é
apontada, o que será explicitado mais adiante.
Outros recursos, ainda, apontam que a questão deveria ser anulada, ou que deveria trocar o gabarito, por
entenderem que a resposta dada (coerência) ou não é correta, devendo ser substituída ou por coesão, ou por
tipologia textual; ou que haveria duas respostas, pois, conforme eles, tanto coerência quanto coesão, por serem
processos em que os limites são difusos, estariam certas. Estes últimos, porém, baseiam suas argumentações
em autores que não constam da bibliografia oficial. Importante ressaltar que um concurso só pode se realizar
de forma justa havendo um programa e uma bibliografia oficial, publicada em Edital. Evidentemente, existem
divergências entre inúmeros autores em se tratando de língua, visto que esta é um instrumento vivo e em
constante mutação. Justamente por isso é necessário que se atente para a bibliografia do concurso, pois ela é
o instrumento oficial que o pauta, e nela não estão presentes os autores mencionados. Quanto às demais
posições mencionadas, esclarece-se o seguinte:
Segundo Fiorin e Savioli (2007, p. 261), “Coerência deve ser entendida como unidade do texto. Um texto
coerente é um conjunto harmônico, em que todas as partes se encaixam de maneira complementar de modo
que não haja nada destoante, nada ilógico, nada contraditório, nem desconexo. No texto coerente, não há
nenhuma parte que não se solidarize com as demais”. Ainda segundo Fiorin e Savioli (2007, p. 271), “[...] um
texto tem coesão quando seus vários enunciados estão organicamente articulados entre si, quando há
concatenação entre eles.” O texto apresentado na prova tem coerência e coesão, porém o que caracteriza a
coesão é apenas a utilização de pequenas expressões como "Pode ser”, "também" e "além disso", que são
suficientes para unir as frases e estabelecer, assim, a coesão entre elas, como na linha 02 do texto: “Sempre
tive mais simpatia por simplificar do que por complicar, “MAS AGORA” isso se intensificou “A PONTO DE” eu
começar a flertar com o budismo. Em alguns recursos, porém, como anteriormente mencionado, a relação entre
as ideias centrais do texto e o budismo são muito superficiais, dando margem a outras interpretações, visto que
o budismo é tratado somente na primeira frase do texto, não vindo a ser abordado posteriormente, ficando
distante das ideias centrais do texto. Lembrando que ideias centrais de um texto, como no caso exposto na
prova, não estão apresentadas unicamente em seu introito, mas podem ir sendo construídas ao longo de seu
desenvolvimento, chegando, inclusive, a ser retomadas em seu fechamento. Nesses recursos, a definição de
tipologia textual se enquadraria de forma mais apropriada ao que requer o enunciado da questão, pois a autora
utiliza o método da dissertação-argumentativa, visto que: “faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor.
O texto, além de explicar, também persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Caracteriza-se
pela progressão lógica de ideias. Geralmente utiliza linguagem denotativa.”
(http://www.portuguesxconcursos.com.br/p/tipologia-textual-tipos-generos.html). Mais uma vez, retoma-se a
argumentação anterior de ater-se à bibliografia oficial. Outrossim, a tipologia textual não determina as relações
de sentido de um texto, o que, de qualquer maneira, invalidaria a argumentação contida nos recursos, já que
não só a questão arguia sobre relações de sentido quanto é possível haver um texto dissertativo-argumentativo
incoerente. Dessa forma, mantém-se o gabarito.



QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'C'. Os possíveis significados de refratárias, para a função de adjetivo,
que é a que ele desempenha no contexto em que ocorre na prova, conforme o Dicionário Houaiss, são, a
saber, cinco, que seguem abaixo listados.
 Adjetivo
1 que resiste à ação física ou química
2 que resiste às leis ou a princípios de autoridade; insubmisso
Ex.: funcionário r.
3 Derivações: sentido figurado.
que não se molesta ou ressente de ataques ou ações exteriores, insensível, indiferente, obstinado,
resistente, intransigente
4 imune a certas doenças
Ex.: era um homem r. a gripes

 Adjetivo e substantivo masculino
5 que ou aquilo que suporta temperaturas elevadas
(HOUAISS, Antônio. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa – versão 3.0. São Paulo: Objetiva,
2009.)
Observando a acepção destacada em negrito, que corresponde à resposta correta da questão, fazendo-se a
substituição no contexto em que ocorre no texto (linha 08), temos:
[...] desrespeitam o coletivo e são refratárias a tudo que seja simples e fácil, já que a dor, a culpa e o ódio
fazem parecer que elas têm uma vida mais profunda.
[...] desrespeitam o coletivo e são insensíveis a tudo que seja simples e fácil, já que a dor, a culpa e o ódio
fazem parecer que elas têm uma vida mais profunda.
Ou seja, a resposta correta é: que não se molesta ou ressente de ataques ou ações exteriores. Posto isso,
mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 5 - ANULADA. O enunciado da questão apresenta a frase O que você ainda está fazendo lendo
essa página? e solicita que o seja selecionado, dentre as alternativas propostas, qual informação implícita
marca um pressuposto. Sendo as alternativas: A) O que; B) ainda; C) está fazendo; D) lendo e E) essa página.
Inicialmente, cabe justificar que o estudo da pressuposição é assunto bastante controverso e várias teorias
neste sentido vêm sendo discutidas e confrontadas ao longo dos anos, como, por exemplo, Maldidier (2003,
p.35) analisando a teoria de pressuposição de Ducrot (fundamentalista do estudo da pressuposição) explica
que “as pressuposições definem o quadro no qual se deve desenvolver o diálogo. Elas se situam, no fio da
reflexão de Ducrot, entre os atos ilocucionários pelos quais um sujeito da enunciação, jogando relações de
força instituídas pelo jogo da língua, arma uma cilada para o destinatário de seu discurso. Elas se integram em
suma em uma teoria dos atos de linguagem.” Segundo Ducrot (1987, p.86) “Ela (pressuposição) pode ser
marcada no enunciado […] mas pode também não aparecer senão numa interpretação fundada nas condições
de enunciação. Isto permite reconhecer como pressuposto um grande número de indicações […].”. Por outro
lado, Paul Henry (1992, p.103), que foi um dos principais contestadores das teorias de Ducrot acerca de
pressuposição cita: “[...] Em Ducrot, a noção de pressuposição permite desenvolver uma crítica da redução da
língua a um código, um instrumento da comunicação ou do pensamento. Todavia, essa crítica está
estreitamente ligada à questão da pressuposição cujos limites ela assume. Ela não impede uma volta a um
certo funcionalismo na medida em que a base da pressuposição seria a existência na língua de qualquer coisa
que tornaria possível uma modalidade de inserção dos conteúdos sob a forma de implícito literal cuja
necessidade é justificada pelas considerações de natureza psicossociológica”. Portanto, tomando-se por base
essas teorias e discussões, várias análises podem ser feitas em relação à questão apresentada e, como
consequência, conclusões diversas podem ser apontadas. O próprio Ducrot (1987) afirma que não há uma
distinção rígida entre pressuposto e subentendido, provando com exemplos que os critérios “antigos” não são
suficientes para revelar os pressupostos dos enunciados. Assim, o autor salienta um ponto em comum entre os
dois conceitos: a possibilidade de o locutor se retirar da fala para não ser responsabilizado pelas informações
implícitas nos enunciados. Essa questão abre margem para uma discussão sobre os pressupostos para além
do que está literalmente posto na superfície textual, abrangendo também pressupostos inferíveis. Nesse
sentido, se fizermos um exercício de reflexão sobre a frase e mesmo que com a retirada do termo sugerido
como o marcador da pressuposição “ainda”, ficando a frase assim: O que você está fazendo lendo essa
página?. Podemos chegar a uma conclusão ou pressupor que a pessoa já estava lendo. O que indicaria como
pressuposto básico o fato de que o sujeito já estava lendo o texto, independentemente do termo ainda. O que
também pode se pressupor mesmo com a presença deste. Ou seja, isto tornaria a alternativa “D” da questão
verdadeira também. Também se poderia chegar a pressupor que a pessoa deveria estar fazendo outra coisa,
mas não lendo essa página. Porém não encontraríamos esta alternativa dentre as sugeridas. Outra
possibilidade, seguindo a mesma lógica da teoria dos autores, seria dar ênfase ao termo “essa” da frase.
Ficaríamos com a seguinte narrativa: O que você ainda está fazendo lendo ESSA página?. Desta forma, pode-
se pressupor que a pessoa estaria lendo outra página anteriormente. O que levaria a indicar a alternativa “E”
como a resposta da questão. Por fim, podemos acrescentar, também, que o enunciado solicita uma informação
implícita que marca o pressuposto da frase. Segundo a fundamentação da teoria da pressuposição acima
exposta, esta informação pode estar além do que está literalmente posto no texto escrito. Seguindo este
conceito, pode-se dizer, por exemplo, que se pressupõe que a pessoa não estava fazendo outra coisa, a não
ser o fato de estar lendo o texto. E este fato implicaria, também, em indicar a alternativa “D” como a correta. Isto
posto, levando-se em consideração os conceitos acerca do tema de pressuposição dos autores acima citados,
que se encontram referendados em Platão & Fiorin, bibliografia oficial do concurso, e aplicando-os na questão
proposta, torna-se inviável optar por apenas um dos itens elencados e, desta forma, a referida questão deve ser
anulada.



QUESTÃO: 7 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'D'. Considerando o
enunciado da questão, No segmento já que a dor, a culpa e o ódio fazem parecer que elas têm uma vida mais
profunda (linhas 09 e 10), caso o sujeito fosse apenas a dor, quantas palavras sofreriam ajustes para que se
estabelecesse a concordância, considerando o contexto em que tal segmento aparece? E o gabarito
equivocado fornecido, reconsidera-se, baseado na seguinte argumentação: se substituirmos o sujeito por a dor
tão-somente, teremos a dor faz parecer que elas têm uma vida mais profunda. Assim, haveria duas alterações:
a do sujeito e a do verbo faz. Dessa forma, altera-se o gabarito para a alternativa D.
Há recursos que alegam que não houve clareza no enunciado da questão, alegando não saber caso se trata da
frase ou do segmento. No entanto, o enunciado da questão é bastante claro, ao mencionar a expressão
segmento, citá-la e localizá-la nas linhas do texto.
Outros recursos advogam que houvesse a troca de gabarito para a alternativa C, alegando que elas também
seria singularizado, entretanto, este pronome não tem como referente o mesmo sujeito a dor.

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'C'. Os argumentos constantes nos recursos baseiam-se na Academia
de Lisboa, em seu conceito sobre locuções. Ora, nem a referida academia é bibliografia referendada pelo Edital
do concurso, nem o conceito de locuções é objeto da questão (e sim seu sentido e função). Assim, retoma-se a
argumentação de que se deve ater-se à bibliografia e ao programa do Edital. Já, por sua vez, alguns recursos
requerem a troca de gabarito para a alternativa E, e o fazem equivocadamente, pois a substituição de só que
por embora provocaria alterações na forma verbal subsequente. Dessa forma, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'E'. Alguns recursos postularam a anulação da questão argumentando
que, no programa do Edital, não constava a expressão Níveis de Linguagem, objeto de análise em foco. No
entanto, adverte-se que constam explicitamente conteúdos como Variedades de textos e adequação de
linguagem, que dizem respeito aos níveis de linguagem, não sendo, então este argumento válido para requerer
a anulação da questão.
Outros recursos solicitaram ou anulação ou troca de gabarito por entendimentos diversos da questão, todos
baseados ou em opiniões próprias – e não em teóricos –, ou em teóricos não referendados na bibliografia
oficial. Mais uma vez, esclarece-se que é preciso ater-se ao Edital e a sua bibliografia.
Para responder a esta questão, seria necessário, então, recorrer ao livro da bibliografia a seguir mencionado:
KÖECH, Vanilda Salton; BOFF, Odete Maria Benetti & PAVANI, Cinara Ferreira. Prática textual: atividades de
leitura e escrita. Petrópolis: Vozes, 2006, que em seu capítulo sobre Níveis de linguagem nos apresenta o
seguinte:
As especificidades de fala e de escrita nas quais ocorrem interações originam diferentes níveis de linguagem,
que variam de acordo com o arranjo que se dá à sintaxe, ao vocabulário e à pronúncia. Segundo Vanoye, no
interior da língua falada existe uma língua comum, formada por um conjunto de palavras, expressões e
construções mais usuais, língua tida como simples mas correta. A partir desse nível, tem-se, em ordem
crescente do ponto de vista da elaboração, a linguagem cuidada e a oratória. E, no sentido contrário da
informalidade, tem-se a linguagem familiar e a informal ou “popular” (1996, p.31). Assim, dependendo da
situação de interlocução e da intenção do discurso, o falante / escrevente poderá fazer uso de diferentes níveis
de linguagem.

A distinção entre os níveis de linguagem pode calcar-se em critérios distintos. Por exemplo, a
linguagem popular e a cuidada, conforme aponta Vanoye, apoia-se num critério sociocultural, ao passo que a
distinção entre a linguagem informal e a oratória tem por base sobretudo, uma diferença de situação
comunicativa. O indivíduo não empregará a mesma linguagem ao fazer um discurso e ao conversar com
amigos em um bar (1996, p. 31). Portanto, em relação aos níveis, a linguagem pode ser familiar, popular,
comum, cuidada e oratória.

Vejamos a seguir exemplos que caracterizam cada uma das linguagens:

1.1 Linguagem familiar

Seguinte, o Cabeludo fica perto de uma igreja. Pra chegar lá, tu pega a 13 de Maio ( a rua que tu pega pra
cgear na tua academia ) só que pela 18 do Forte ( a rua da Igreja de Lourdes, ali perto da casa de vocês ).
Vindo pela 18 do Forte, tu pega à esquerda, na 13 de Maio e passa 4 ruas e na 5ª tu entra à direita. Depois tu
segue reto, tu vai fazer um curvão pra direita e ali já dá pra ver a Igreja. O Cabeludo fica na frente.

Qualquer coisa é só pedir pra qualquer pessoa ali onde é que fica o Cabeludo  (Casa de Surdinas
Cabeludo ) que eles vão te informar melhor. O James sabe onde fica e o Michel tb, eu acho.

Eu tenho que ir ajeitar uns troços do reboque pq meu pai vai precisar hj à tarde. Desculpa não poder
esperar. Um abraço!

Roger

A linguagem familiar corresponde a um nível menos formal, mais cotidiano da língua. O vocabulário é
empregado com relativa obediência às normas gramaticais.
1.2 Linguagem popular
Incelentíssima dotôra
peço perdão à senhora
desta carta lhe enviá
mas leia os versos rastêro
de um cabôco violêro
do sertão do Ceará.
(ASSARÉ, Patativa. Digo e não peço segredo. São Paulo. Escrituras, 2001. P. 77).



A linguagem popular apresenta desvios da linguagem padrão. Caracteriza-se pelo excesso de gírias,
onomatopéias, clichês e formas deturpadas, como, por exemplo, dotôra (doutora).

1.3 Linguagem comum

Por quem elas mugem?

Cientistas canadenses estão tentando descobrir do que as vacas gostam. Parece inútil, mas uma vaca feliz
produz 15% a mais de leite. Eles fizeram os ruminantes andar por um labirinto em que cada corredor levava a
uma opção diferente. A conclusão foi de que elas não dão a mínima para afagos, carinhos ou voz suave. Só
interessa comida. (Por quem elas mugem. Superinteressante, São Paulo, mar. 2003. P.18).

A linguagem comum é simples, com uma sintaxe acessível ao leitor comum. É empregada em jornais, revistas
e noticiários, dentre outros.

1.4 Linguagem cuidada
O conhecimento científico é um produto resultante da investigação científica. Surge não apenas da
necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida diária, característica essa do
conhecimento do senso comum, mas do desejo de fornecer informações sistemáticas que possam ser testadas
e criticadas através de provas empíricas e da discussão intersubjetiva. É produto, portanto, da necessidade de
alcançar um conhecimento “seguro” (KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica. 18. Ed.
Petrópolis: Vozes, 2000. P. 29).
A linguagem cuidada emprega um vocabulário mais preciso, mais raro e uma sintaxe mais elaborada que a
linguagem comum. É usada, por exemplo, em livros didáticos, artigos científicos e correspondências oficiais.

1.5 Linguagem oratória

Quatro ignorâncias podem concorrer em um amante, que diminuam muito a perfeição e merecimento de seu
amor: ou porque não se conhecesse a si; ou porque não conhecesse a quem amava; ou porque não
conhecesse o amor; ou porque não conhecesse o fim onde há de parar, amando. Se não se conhecesse a si,
talvez empregaria o seu pensamento onde não o havia de pôr, se conhecera. Se não conhecesse a quem
amava, talvez quereria com grandes finezas a quem havia de aborrecer, se não o ignorava. Se não conhecesse
o amor, talvez se empenharia cegamente no que não havia de empreender, se soubera. Se não conhecesse o
fim em que havia de parar, amando, talvez chegaria a padecer os danos a que não havia de chegar, se os
previra. Todas essas ignorâncias que se acham nos homens, em Cristo foram ciências e em todas e cada uma
crescem os quilates do seu extremado amor (VIEIRA, Antônio. Sermões. São Paulo: Agir, s/d. p. 59-60).

A linguagem oratória cultiva os efeitos sintáticos, rítmicos e sonoros, utilizando imagens. É usada em sermões e
discursos.
Observação: A linguagem literária, dependendo da intenção do escritor e da situação de interlocução, pode
assumir os mais variados níveis.
Posto isto, cabe ressaltar que tanto a autora do texto da prova quanto Clarice Lispector são produtoras de
linguagem literária, ou seja, em ambos encontram-se diferentes níveis, e nos textos em questão, o da prova e o
da alternativa E da questão 09, temos majoritariamente dois níveis de linguagem, a cuidada e a oratória. No
entanto, como não há como estabelecer um desequilíbrio entre eles tanto na linguagem utilizada por Martha
Medeiros no texto da prova quanto na utilizada por Clarice Lispector no fragmento da alternativa E, e eles
diferem das demais alternativas quanto a isso, mantém-se a questão e o gabarito.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. Alguns recursos consideraram o enunciado obscuro, em função da
apresentação, na assertiva I, das formas prefixais sin-, sim-; outros contestaram essa mesma assertiva, sob
diferentes alegações. Vejamos o que nos diz Bechara, bibliografia oficial do concurso:
Prefixos e elementos gregos
[...]
Sin-, sim-, si- (conjunto, simultaneidade): sinagoga, sinopse, simpatia, silogeu
[...].
Posto isso, entende-se que se deve manter a questão e seu gabarito.



MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - ENFERMAGEM - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - ODONTOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU

BIOMEDICINA OU TECNOLOGIA EM ANÁLISES TOXICOLÓGICAS OU QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS
(NÍVEL I) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE,
TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU
FARMÁCIA - SANTA MARIA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CAXIAS DO SUL, TPPS

(NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PASSO FUNDO, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU
FARMÁCIA - BAGÉ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CACHOEIRA DO SUL, TPPS (NÍVEL

I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CRUZ ALTA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA -
ALEGRETE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTO ÂNGELO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTA ROSA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA -

PALMEIRA DAS MISSÕES, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - LAJEADO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - IJUÍ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PELOTAS, TPPS

(NÍVEL I) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU ENGENHARIA
DE ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU

BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - PSICOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS
(NÍVEL II) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) -
MEDICINA - HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - PSICOLOGIA - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - MEDICINA

DO TRABALHO - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - CLÍNICA MÉDICA OU MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE OU MEDICINA DO TRABALHO OU PEDIATRIA OU INTENSIVISTA OU EMERGÊNCIA OU

MEDICINA INTERNA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA - HEMATOLOGIA - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE, TPPS

(NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU MEDICINA VETERINÁRIA OU QUÍMICA -
PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) -
FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) -
QUÍMICA - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMÁCIA OU

ENGENHARIA DE ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL IV) -
DOUTOR EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU GENÉTICA OU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PORTO ALEGRE,
TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL IV)

- DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE OU BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU
GENÉTICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM GENÉTICA OU BIOLOGIA CELULAR E
MOLECULAR - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO
DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PORTO ALEGRE,
TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM

SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PELOTAS, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU
SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO

PÚBLICA - SANTA MARIA, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PASSO FUNDO, TSA

(NÍVEL I) - CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - SERVIÇO SOCIAL -
PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) -

ARQUITETURA E URBANISMO - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA CIVIL - PORTO
ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - RELAÇÕES

PÚBLICAS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - SECRETARIADO EXECUTIVO - PORTO ALEGRE, TSA
(NÍVEL I) - BIBLIOTECONOMIA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS ATUARIAIS - PORTO

ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL II) -
ENGENHARIA MECÂNICA OU ENGENHARIA ELÉTRICA OU ENGENHARIA ELETRÔNICA OU

ENGENHARIA BIOMÉDICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL II) - ADMINISTRAÇÃO COM
ESPECIALIZAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL III) - ESTATÍSTICA -

PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa A está incorreta, pois se selecionada a frase “política
fiscal pouco transparente” e posteriormente clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela
seta nº 1, a fonte do texto ficará amarela, e o texto está com cor de fonte diferente de amarela. A alternativa
correta é a C, pois ao selecionar a frase “política fiscal pouco transparente” e posteriormente clicar com o botão
esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 1, a fonte do texto ficará amarela, exatamente a cor
que está selecionada no ícone que altera a cor da fonte.

QUESTÃO: 12 - ANULADA. A questão deve ser anulada, pois a assertiva ll está correta e a assertiva lll
incorreta, pois o texto apontado pela seta 2 não está justificado e sim alinhado à esquerda.

QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'C'. A função MED trará o valor da Mediana da sequencia e não a
média aritmética, conforme apresentado pela assertiva III, portanto a alternativa correta é a C.



QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'B'. A resolução da questão independe de Sistema Operacional. Com
relação ao idioma de instalação do LibreOffice, é possível identificar na figura 3 que o idioma utilizado é o
português. Portanto a única alternativa que preenche corretamente os requisitos da questão é a de letra B.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa A apresenta a o comando Mapear que não faz parte
do menu Organizar. A alternativa B apresenta o comando Mesclar que não faz parte do grupo de comandos
Organizar, já a alternativa C apresenta o comando Restaurar versões anteriores, que não pertence ao grupo
Organizar, e por fim a alternativa E, apresenta o comando Salvar como, que não faz parte desse grupo de
comandos. Portanto, a única alternativa que satisfaz a questão, elencando todos os comandos do grupo
organizar é a alternativa D. A opção Layout ou Layout do Explorador é a opção que apresenta a forma que os
ícones serão mostrados/listados na janela do explorador do Windows.

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. Na alternativa A, o TextPad não é um programa acessório que
venha com o Windows. Na alternativa B, o Winzip não é um programa acessório nativo do Windows. Na
alternativa D, novamente aparece o Winzip. Já na alternativa E, o Mozilla Firefox aparece como programa que
não faz parte nativa do Windows. Portanto, todos os programas da alternativa C, são programas acessórios do
Windows. Em algumas instalações do Windows, alguns opcionais são desabilitados arbitrariamente.

QUESTÃO: 19 - ANULADA. Há um equívoco na questão 19, alternativa E, "A barra de tarefas,
tradicionalmente, fica oculta na Área de Trabalho.". Esta alternativa está incorreta, pois tradicionalmente a barra
de tarefas não fica oculta a não ser que o usuário faça essa opção.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. As teclas de atalho são, em qualquer sistema, fundamentais para a
acessibilidade. O manual apresenta uma explanação vasta a respeito dos atalhos, além disso, a própria
interface do sistema, junto às funções apresenta a respectiva tecla de atalho. Todas as questões da prova de
Informática apresentam 5 alternativas, onde apenas uma delas deve preencher satisfatoriamente requisitos da
respectiva questão. Das 5 alternativas apresentadas na questão 20, apenas a alternativa A preenche os
requisitos da questão.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - ENFERMAGEM - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - ODONTOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU

BIOMEDICINA OU TECNOLOGIA EM ANÁLISES TOXICOLÓGICAS OU QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS
(NÍVEL I) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE,
TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU
FARMÁCIA - SANTA MARIA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CAXIAS DO SUL, TPPS

(NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PASSO FUNDO, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU
FARMÁCIA - BAGÉ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CACHOEIRA DO SUL, TPPS (NÍVEL

I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CRUZ ALTA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA -
ALEGRETE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTO ÂNGELO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTA ROSA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA -

PALMEIRA DAS MISSÕES, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - LAJEADO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - IJUÍ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PELOTAS, TPPS

(NÍVEL I) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU ENGENHARIA
DE ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU

BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - PSICOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS
(NÍVEL II) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) -
MEDICINA - HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - PSICOLOGIA - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - MEDICINA

DO TRABALHO - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - CLÍNICA MÉDICA OU MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE OU MEDICINA DO TRABALHO OU PEDIATRIA OU INTENSIVISTA OU EMERGÊNCIA OU

MEDICINA INTERNA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA - HEMATOLOGIA - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE, TPPS

(NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU MEDICINA VETERINÁRIA OU QUÍMICA -
PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) -
FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) -
QUÍMICA - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMÁCIA OU

ENGENHARIA DE ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL IV) -
DOUTOR EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU GENÉTICA OU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PORTO ALEGRE,
TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL IV)

- DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE OU BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU
GENÉTICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM GENÉTICA OU BIOLOGIA CELULAR E
MOLECULAR - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO
DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PORTO ALEGRE,
TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM

SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PELOTAS, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU
SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO



PÚBLICA - SANTA MARIA, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PASSO FUNDO, TSA

(NÍVEL I) - CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - SERVIÇO SOCIAL -
PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) -

ARQUITETURA E URBANISMO - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA CIVIL - PORTO
ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - RELAÇÕES

PÚBLICAS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - SECRETARIADO EXECUTIVO - PORTO ALEGRE, TSA
(NÍVEL I) - BIBLIOTECONOMIA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS ATUARIAIS - PORTO

ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL II) -
ENGENHARIA MECÂNICA OU ENGENHARIA ELÉTRICA OU ENGENHARIA ELETRÔNICA OU

ENGENHARIA BIOMÉDICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL II) - ADMINISTRAÇÃO COM
ESPECIALIZAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL III) - ESTATÍSTICA -

PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'A'. Os recursos referem que o enunciado da questão está errado, pois
a Lei nº 12.288/2010, não trata da Política Nacional de Saúde “Integrada” da População Negra, mas sim da
Política Nacional de Saúde “Integral” da População Negra. Fundamentam a anulação da questão também no
fato de que: 1) todas as alternativas estão contempladas na lei, estando todas corretas; 2) de que todas as
alternativas estão incorretas. Inicialmente, a Lei nº 12.288/2010 institui o Estatuto da Igualdade Racial, portanto,
a lei está devidamente identificada, ainda que sua ementa não tenha sido descrita no enunciado da questão. A
expressão no enunciado da questão (...) NÃO constitui um objetivo da Política Nacional de Saúde Integrada da
População Negra (Ainda que tenha sido utilizada a expressão “integrada” ao invés de “integral”) permite
identificar claramente a pergunta em relação aos objetivos da política de saúde, contemplados, por sua vez, no
artigo 8º, da Lei nº 12.288/2010. Assim, a alternativa A é o gabarito correto, pois a alternativa é uma diretriz
prevista no artigo 7º e não um objetivo previsto no artigo 8º.

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. Nos recursos, há o entendimento de que a alternativa D também
estaria incorreta em razão da troca da palavra “assistencial” pela palavra “essencial”; havendo duas alternativas
incorretas, o que resultaria na anulação da questão. Entretanto, apesar da troca da palavra, a alternativa D
contém uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição Federal, prevista em seu inciso II, qual seja
“atendimento integral”. Já na alternativa B (gabarito da questão), há uma expressão totalmente contrária ao
texto constitucional, qual seja, “descentralização”, quando o texto constitucional refere no inciso I, do artigo 198,
“centralização”. A alternativa da questão, incorreta, contrária ao texto constitucional, é a letra B.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. O recurso requer a anulação ou alteração da questão em razão de
que a assertiva III estaria errada. Apenas a assertiva I estaria correta, o que acarretaria a alteração de gabarito
para a alternativa A. O erro na assertiva III consistiria no uso da palavra “água” ao invés de “águas”, conforme
está no inciso VI, do artigo 200, da Constituição Federal. Contudo, a ausência de plural da palavra utilizada não
é suficiente para dar outro sentido ou interpretação que dificultasse seu entendimento.

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. Nos recursos, há a afirmação de que a alternativa D também estaria
correta, pois além de não poder ser considerada totalmente errada, seria apenas menos abrangente que a
alternativa E, considerada a correta no gabarito preliminar. A alternativa D não estaria apontando apenas o
autor do pedido de redução de jornada de trabalho. Contudo, a alternativa E é aquela que contempla todos os
requisitos previstos no artigo 23, § 1º, da Lei nº. 11.771/2002, senão vejamos: “§ 1º - Por ato da Presidência da
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, a pedido do servidor, poderá a jornada de trabalho ser
reduzida para 30 (trinta) horas semanais, observados os interesses da Fundação”. Na alternativa D constam
apenas dois (a pedido do servidor e observados os interesses da FEPPS) dos requisitos previstos no parágrafo
do artigo. Somente a alternativa E está correta.

QUESTÃO: 26 - ANULADA. Nos recursos, há o entendimento de que a assertiva III estaria incorreta, deixando
a questão sem possibilidade de resposta e devendo, portanto, ser anulada. Referem que são 07 (sete) e não 06
(seis) os integrantes do Conselho Deliberativo, como constou. Referem que a assertiva contraria o artigo 9, do
Regimento Interno da FEPPS: Art. 9º - O Conselho Deliberativo será composto pelo Diretor Presidente da
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, que presidirá, e de mais seis (6) membros, tendo a
seguinte constituição(...). De fato, da leitura do caput do artigo 9º se verifica que são 07 (sete) e não 06 (seis)
os integrantes do Conselho, pois o Presidente também está incluído na constituição. Questão anulada.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. A Lei nº 10.349/1994 e seu objeto constaram na Bibliografia
publicada no Edital de Abertura do Concurso, página 47, “Legislação FEPPS: 21. RIO GRANDE DO SUL. Lei
Estadual nº 10.349, de 29 de dezembro de 1994. Cria a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em
Saúde. (...)”.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. Os recursos referem que a alternativa D também estaria correta,
pois a descentralização seria essencial para a regionalização. Fundamentam que a Portaria nº 4279/2010
considera também as diretrizes do SUS insculpidas na Lei nº 8080/1990. Contudo, o enunciado da questão
refere expressamente que deveria ser considerado os termos da Portaria nº 4279/2010 e não há qualquer
alusão à interpretação conjunta com outra legislação. Os princípios que consolidam a Rede de Atenção à
Saúde Pública estão citados na página 03, quarto parágrafo, da Portaria nº 4279/2010: No Brasil, o debate em
torno da busca por maior integração adquiriu nova ênfase a partir do Pacto pela Saúde, que contempla o



acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a relevância de aprofundar o processo de regionalização e
de organização do sistema de saúde sob a forma de Rede como estratégias essenciais para consolidar os
princípios de Universalidade, Integralidade e Equidade, se efetivando em três dimensões(...).

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. Os recursos referem que são Redes de Atenção à Saúde (RAS),
no Rio Grande do Sul, a Rede Cegonha/Primeira Infância Melhor (PIM); Rede de Atenção Psicossocial; Rede
de Atenção às Urgências e Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, sendo que a Saúde do Idoso é uma
das linhas de cuidado e não é RAS. Portanto, haveria duas respostas possíveis, Rede de Urgência e
Emergência e Rede de Atenção da Terceira Idade. Tendo em vista que há duas alternativas erradas, C e D,
solicitam a anulação da questão. Contudo, da leitura do Plano Estadual de Saúde, 2012-2015, páginas 121 e
seguintes, verifica-se que a única Rede de Atenção à Saúde não existente é a Rede de Atenção à Saúde da
Terceira Idade, portanto, a alternativa D é a alternativa incorreta, conforme solicitava o enunciado da questão.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. Os recursos referem que além da alternativa C estar correta, como
uma das ações de execução do campo de atuação do SUS, nos termos da Lei Federal nº 8080/1990, a
alternativa B também estaria correta, acarretando a anulação da questão. Cumpre salientar que o enunciado
solicitou a resposta nos "termos da lei Federal nº 8080/1990". Assim, na alternativa C está uma das ações de
execução do SUS, dentro do seu campo de atuação, conforme artigo 6º, inciso I: "Art. 6º Estão incluídas ainda
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):I - a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b)
de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e, d) de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica;". A saúde do trabalhador consta na alínea "a" do artigo, sendo que da leitura se pode interpretar
que a lei não refere ou não limita se é a saúde do trabalhador urbano ou rural. Assim, quando na alternativa da
questão, letra B, se refere "saúde do trabalhador urbano", está a criar uma limitação de campo de atuação e de
ação de execução do SUS não existente na lei. A alternativa B, portanto, não é uma alternativa correta.

QUESTÃO: 36 - ANULADA. Os recursos referem que a alternativa A também estaria correta, pois nela estaria
descrito o artigo 21 do Estatuto da FEPPS. De fato, a alternativa A contempla o artigo 21 do Estatuto da
FEEPS, enquanto a alternativa B contempla o artigo 26 do Estatuto da FEPPS. Seguem as transcrições dos
artigos referidos: Art. 21 A FEPPS terá quadro de pessoal organizado em carreira, regidos pelo Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, pelo presente Estatuto e pelo Plano de Cargos e
Salários, mantidos para os estatutários e celetistas os direitos e vantagens decorrentes dos respectivos
regimes. Art. 26 É vedado aos servidores desta Fundação prestar serviços de qualquer espécie em empresas
ou instituições sujeitas a licenciamento, fiscalização ou controle da FEPPS. Dessa forma, havendo duas
alternativas corretas, letras A e B, deve ser anulada a questão.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. No recurso, há a afirmação de que a questão foi fundamentada em
lei antiga, atualizada pela Constituição Federal para o período de 03 anos. A questão refere-se à Lei nº
8142/1990, a qual está em vigor. A consulta pode ser efetuada no link
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm

QUESTÃO: 38 - ANULADA. Os recursos solicitam a anulação da questão em razão da Emenda Constitucional
nº 19/98, que alterou o teor do artigo 41 da Constituição Federal de 1988, dispondo que: “São estáveis após 03
(três) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público”. De fato, embora tenha ocorrido divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a recepção de
artigos de leis ordinárias e complementares que tratavam e tratam de períodos de estabilidade e de estágio
probatório diferentes daquele previsto no artigo 41, após o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, a
estabilidade assegurada é de 03 (três) anos. Dessa forma, a alternativa A, considerada correta no gabarito
preliminar, deve ser considerada incorreta, devendo ser anulada a questão.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'E'. Os recursos fundamentam o pedido de anulação da questão na
incorreção das assertivas I e III, posto que em relação à assertiva I, a Comissão de Ética Pública seria CRIADA
junto ao Gabinete do Governador do Estado e não VINCULADA; e que, em relação à assertiva III, estaria
incompleta ao referir apenas que as decisões da Comissão de Ética Pública serão divulgadas por intermédio de
sítio do Governador do Estado. Salienta-se que a formulação das assertivas I e III não altera o sentido ou a
interpretação da questão. As hipóteses das assertivas estão explícitas no Decreto Estadual nº 45.746/2008: a
assertiva I está no artigo 2º, a assertiva II está no artigo 3º, §1º, e a assertiva III está no artigo 13.

MATÉRIA: RACIOCÍNIO LÓGICO

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - ENFERMAGEM - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - ODONTOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU

BIOMEDICINA OU TECNOLOGIA EM ANÁLISES TOXICOLÓGICAS OU QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS
(NÍVEL I) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE,
TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU
FARMÁCIA - SANTA MARIA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CAXIAS DO SUL, TPPS

(NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PASSO FUNDO, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU
FARMÁCIA - BAGÉ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CACHOEIRA DO SUL, TPPS (NÍVEL

I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CRUZ ALTA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA -
ALEGRETE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTO ÂNGELO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTA ROSA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA -



PALMEIRA DAS MISSÕES, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - LAJEADO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - IJUÍ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PELOTAS, TPPS

(NÍVEL I) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU ENGENHARIA
DE ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU

BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) - PSICOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS
(NÍVEL II) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) -
MEDICINA - HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - PSICOLOGIA - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - MEDICINA

DO TRABALHO - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL II) - CLÍNICA MÉDICA OU MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE OU MEDICINA DO TRABALHO OU PEDIATRIA OU INTENSIVISTA OU EMERGÊNCIA OU

MEDICINA INTERNA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA - HEMATOLOGIA - PORTO
ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE, TPPS

(NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU MEDICINA VETERINÁRIA OU QUÍMICA -
PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) -
FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL III) -
QUÍMICA - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMÁCIA OU

ENGENHARIA DE ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL IV) -
DOUTOR EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - PORTO ALEGRE , TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU GENÉTICA OU CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PORTO ALEGRE,
TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL IV)

- DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE OU BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU
GENÉTICA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM GENÉTICA OU BIOLOGIA CELULAR E
MOLECULAR - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO
DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PORTO ALEGRE,
TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM

SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PELOTAS, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU
SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO

PÚBLICA - SANTA MARIA, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PASSO FUNDO, TSA

(NÍVEL I) - CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - SERVIÇO SOCIAL -
PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) -

ARQUITETURA E URBANISMO - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA CIVIL - PORTO
ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - RELAÇÕES

PÚBLICAS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - SECRETARIADO EXECUTIVO - PORTO ALEGRE, TSA
(NÍVEL I) - BIBLIOTECONOMIA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS ATUARIAIS - PORTO

ALEGRE, TSA (NÍVEL I) - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL II) -
ENGENHARIA MECÂNICA OU ENGENHARIA ELÉTRICA OU ENGENHARIA ELETRÔNICA OU

ENGENHARIA BIOMÉDICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL II) - ADMINISTRAÇÃO COM
ESPECIALIZAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL III) - ESTATÍSTICA -

PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'B'. Uma das questões inerentes à lógica é identificar a clareza na
interpretação correta de situações envolvendo sentenças abertas e raciocínio lógico.

QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. A fórmula proposicional envolve conetivos, portanto, não se trata
mais de uma fórmula atômica.

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'E'. A definição de uma tautologia é uma fórmula cuja tabela verdade
(interpretação) resulta em somente casos verdadeiros.

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'A'. A argumentação apresentada nos recursos não observa a
equivalência entre os quantificadores associados ao predicado da sentença. Assim, se observarmos que
estamos negando o quantificador e também negando o predicado (propriedade), chega-se à conclusão que
nem todos não são.... equivale a algum(ns) são....

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'D'. A argumentação apresentada nos recursos não observa a
tautologia denominada de Lei de De Morgan onde se pode generalizar que ~(P^Q) é equivalente (~P v~Q).

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'B'. A argumentação apresentada nos recursos está encaminhada para
solução, entretanto, na formação de uma equipe a ordem dos participantes não forma outra equipe, visto que
não é apresentando no texto uma questão de hierarquia entre os participantes.

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'D'. A argumentação apresentada nos recursos não observa que a
ordem forma uma nova chapa João ser presidente e Pedro ser vice-presidente é diferente de Pedro ser
presidente e João ser vice-presidente.

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'A'. A argumentação apresentada nos recursos está correta do ponto de
vista de possível formulação, entretanto o enunciado também destaca que a ordem está estabelecida e fixa.



MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 52 - ANULADA. A questão apresenta três respostas, conforme: Qual tipo de material não deve ser
coletado neste caso? C) Líquor. D) Lavado bronquiolar. E) Biopsia. Tal resposta foi estruturada e deve ser
reconsiderado o gabarito, conforme a bibliografia HENRY, J. B. Diagnóstico clínico e tratamento por métodos
laboratoriais.

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi construída conforme a literatura HENRY, J. B.
Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais. Cap. Automação.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi construída conforme a literatura HENRY, J. B.
Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais. Cap. Automação e normas vigentes para manuseio
laboratorial.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi construída de forma pontual conforme a literatura
HENRY, J. B. Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais.

QUESTÃO: 59 - ANULADA. A questão está correta, no entanto, não foi disponibilizada a tabela periódica,
podendo ser um fator limitante para resolução da questão.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi construída com base no programa, que refere
unidades e métodos utilizados em laboratório de Análises Clínicas conforme a literatura HENRY, J. B.
Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais.

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi construída com base na literatura HENRY, J. B.
Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais e BURTIS C. A.; ASHWOOD, E. R. Tietz.
Fundamento da química clínica.

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva B que se refere à reação adversa, induzidas pelo
alopurinol, é uma causa de interferência laboratorial. A construção da questão baseou-se em HENRY, J. B.
Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão teve como base a literatura HENRY, J. B. Diagnóstico
clínico e tratamento por métodos laboratoriais.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão tem como resposta correta “a absorção de luz pela
matéria envolve a incorporação da energia contida no fóton de forma geral”, e teve como base a literatura
HENRY, J. B. Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais.

QUESTÃO: 66 - ANULADA. A interpretação da questão induz a mais duas alternativas corretas.

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão teve como base a literatura do programa HENRY, J. B.
Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais, BURTIS C. A.; ASHWOOD, E. R. Tietz. Fundamento
da química clínica, ALMEIDA, M.C. Boas Práticas de Laboratório.

QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi construída conforme o tópico do programa
“Fundamentos de laboratório: preparo de soluções.” e foi elaborada com base em HENRY, J. B. Diagnóstico
clínico e tratamento por métodos laboratoriais, BURTIS C. A.; ASHWOOD, E. R. Tietz. Fundamento da química
clínica, ALMEIDA, M.C. Boas Práticas de Laboratório.

QUESTÃO: 70 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'B'. Deverá ser
reconsiderado o gabarito preliminar para a alternativa B e foi construída conforme HENRY, J. B. Diagnóstico
clínico e tratamento por métodos laboratoriais, BURTIS C. A.; ASHWOOD, E. R. Tietz. Fundamento da química
clínica.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - ENFERMAGEM - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'E'. As assertivas de A a D se referem à atribuições e competências do
Enfermeiro e a E está incorreta, pois não consta entre essas atribuições (de a a r), não constando inclusive na
Resolução COFEN 306/2006, utilizada para elaboração da questão.



QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva II, extraída da referência utilizada para a elaboração da
questão, página 1044, se refere a um período em que pode permanecer uma sonda nasogástrica no pós
operatório, até que a peristalse gástrica seja recuperada, que se dá em 24 ou 48h de forma geral. SMELTZER,
S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica.

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'B'. O termo escara não está INCORRETO e não se refere nessa
questão, à ÙLCERA de decúbito. A escara é uma ferida, e está descrito na página 1821, da referência utilizada
para a elaboração da questão, SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem
Médico-Cirúrgica.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'A'. A resposta correta é letra A, conforme o gabarito oficial, como
disposto na Portaria 2712/2013, no artigo abaixo: "XII - doador associado com TRALI: o doador cujo
componente sanguíneo foi transfundido durante as 6 horas precedentes à primeira manifestação clínica de
TRALI".

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'B'. A resposta correta, segundo a referência utilizada para a
elaboração da questão é a B, que consta na página 639, de SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e
Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Das alternativas é a que completa o enunciado: utiliza um
compressor para impulsionar o ar.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'B'. O recurso, ao criticar a questão, reconhece que a OMS adota uma
concepção ABSOLUTA, levando em consideração o físico, o mental e o social. A questão foi extraída da
referência utilizada para a elaboração da questão, CAMPOS, G. W. S. et.al. Tratado de saúde coletiva, que
consta na página 61.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'D'. Segundo a referência utilizada para a consulta do conteúdo:
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, VOL 3, página
1355, a colonização ocorre em 50% dos pacientes em duas semanas. Portanto, a assertiva II está incorreta.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'C'. A constipação intestinal não é sintoma DECORRENTE de
intoxicação leve por chumbo. A questão foi extraída da obra ANDRADE FILHO, A.; CAMPOLINA, D.
Toxicologia na prática clínica. 2. ed. Belo Horizonte: Folium, 2013 e pode ser consultada na página 229.

QUESTÃO: 67 - ANULADA. A questão foi elaborada utilizando a obra MARQUIS. Bessie l., HUSTON, Carol J.,
Administração e liderança em enfermagem: teoria e prática, indicada no edital. Não há a obrigatoriedade de
constar no enunciado da questão de onde a mesma foi extraída. No caso específico, foi extraída da página 67,
em que trata de Categorias de Conflitos. A violência horizontal é também descrita como intimidação ou
"bulling". O assédio moral é um tipo de violência social e, portanto, há duas alternativas corretas A e B.

QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa C não está correta. Está bem descrito na página 112,
da referência utilizada para a elaboração da questão, KURGANT, P. e col. Gerenciamento em enfermagem,
que uma equipe de saúde integrada NÃO pode centralizar a tomada de decisões nas equipes e nos serviços e
sim, descentralizar.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU BIOMEDICINA OU TECNOLOGIA EM ANÁLISES
TOXICOLÓGICAS OU QUÍMICA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 56 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'D' PARA ALTERNATIVA 'C'. Deve ser
reconsiderado o gabarito para Letra “C”, conforme Moraes e Moreau, Toxicologia Analítica, Capítulo 3 (páginas
20-39).

QUESTÃO: 57 - ANULADA. Sobre o termo escrito como "Alamina Aminotransferase (ALT)" está incorreto
devido a um erro de digitação. O termo correto é Alanina Aminotransferase (ALT). Dessa forma, a questão fica
comprometida. FLANAGAN, RJ; TAYLOR, A; WATSON, ID; WHELPTON, R. Fundamentals of Analytical
Toxicology.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'E'. Sobre a assertiva I: o tema etanol está incluído no programa do
concurso como Toxicologia social e de medicamentos e segue as referências “KLAASSEN, C.D.; AMDUR,
M.O.; DOUL, J. Fundamentos em Toxicologia de Casaret e Doul. 2012” e “OGA, S., CAMARGO, MMA,
BATISTUZZO, JAO Fundamentos de Toxicologia. 2014.” Assertiva incorreta.
Sobre assertiva III: processo de excreção renal de salicilato ocorre em torno de duas a três horas, tendo como
base que meia vida é 2 a 3 horas, podendo ser identificado laboratorialmente Conforme OGA, S., CAMARGO,
MMA, BATISTUZZO, JAO Fundamentos de Toxicologia. Página 540. Assertiva incorreta.
Sobre assertiva IV: Um jogador de futebol apresentava cansaço e vinte quatro horas antes da partida fez uso
de efortil, que desencadeou uma ação antagônica simpática. O tema da questão corresponde aos pontos do
programa do edital envolvendo Toxicologia de medicamentos e Análises de urgência conforme a referência
utilizada PASSAGLI, M. Toxicologia forense: teoria e prática. Páginas 328-9. Assertiva incorreta.



QUESTÃO: 59 - ANULADA. A questão foi construída de forma pontual utilizando os conteúdos do programa
“Efeitos tóxicos dos praguicidas e Análises de urgência”, no entanto os valores de referência não são citados
nas referências bibliográficas, apesar de ser descrito informações sobre o indivíduo (trabalhador de indústria de
defensivos agrícolas). Dessa forma, deve-se anular a questão.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'B'. Resposta correta é “Marijuana”, por ser uma substância psicoativa e
ter uma das formas de identificação de padrão de uso, segundo o Relatório do Escritório das Nações Unidas
contra drogas e crime, que está descrito nas referências citadas no programa “ANDRADE FILHO, A;
CAMPOLINA, D; DIAS, MB. Toxicologia na Prática Clínica. Belo Horizonte” e ”PASSAGLI, M. Toxicologia
forense: teoria e prática”.

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi construída utilizando como base os conhecimentos
sobre agentes metahemoglinizantes e efeitos tóxicos dos praguicidas, sob um foco pontual da ação da anilina
sobre os metahemoglobina e colinesterase plasmática. Foram utilizados como embasamento “OGA, S.,
CAMARGO, MMA, BATISTUZZO, JAO Fundamentos de Toxicologia”, “PASSAGLI, M. Toxicologia forense:
teoria e prática.” e “ANDRADE FILHO, A; CAMPOLINA, D; DIAS, MB. Toxicologia na Prática Clínica”.

QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi baseada em referência constante no edital: “OGA, S.,
CAMARGO, MMA, BATISTUZZO, JAO Fundamentos de Toxicologia” e “KLAASSEN, C.D.; AMDUR, M.O.;
DOUL, J. Fundamentos em Toxicologia”, devendo-se considerar apenas as referências informadas no
regramento do certame.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi baseada em MOREAU, R.L. & SIQUEIRA, M.E.
Toxicologia Analítica.

QUESTÃO: 68 - ANULADA. A questão deve ser anulada, pois a biotransformação pode ocorrer no fígado
independente da via, conforme ANDRADE FILHO, A; CAMPOLINA, D; DIAS, MB. Toxicologia na Prática
Clínica.

QUESTÃO: 69 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'A'. O gabarito deve ser
reconsiderado para alternativa “A”, conforme MOREAU, R.L. & SIQUEIRA, M.E. Toxicologia Analítica.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. O uso indiscriminado de antibióticos é responsável por selecionar
bactérias mais resistentes ao antibiótico (tal como constante no recurso), porém isso representa que a bactéria
selecionada “é mais resistente”. Portanto, estes organismos acabam mais difíceis de serem tratados. Não há
incoerência ou erro que justifiquem a alteração de gabarito, ou anulação da questão.

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi baseada nas bibliografias apresentadas no edital.
Além disso, segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica (Brasil, 2009, caderno 6, p.3 - Bibliografia do Edital):
"A doença pode ou não ter expressão clínica logo após a infecção...Caso não ocorra a soroconversão no
intervalo de 30 dias, o indivíduo deve ser considerado como não infectado a menos que os antecedentes
epidemiológicos e/ou os sinais clínicos sugiram a presença da infecção pelo HIV." O texto supracitado
demonstra que é possível a detecção pelo sistema imune do HIV e sua devida resposta.

QUESTÃO: 57 - ANULADA. A questão foi elaborada com base na seguinte bibliografia: ALMEIDA, L.M.;
RIBEIRO-COSTA, C. & MARINONI, L. 1998. Manual de coleta, conservação, montagem e Identificação de
insetos. Ribeirão Preto: Holos. 88p. As alternativas D e E não estão representadas nesta bibliografia,
resultando na anulação da questão.

QUESTÃO: 68 - ANULADA. A questão deve ser anulada, pois possui duas alternativas corretas (D e E).

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'A'. Essa questão está relacionada às figuras que exemplificam plantas
que contém oxalato. Não existe nenhuma outra assertiva correta. A bibliografia citada no recurso não está na
lista de bibliografia sugerida para estudo no Concurso.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'. As questões 54, 55 e 56, estão inter - relacionadas. O relato de
caso trata de um cão de 1 ano de idade (adulto), com suspeita de contato/ingestão de Chumbinho (Aldicarb),
Fluoracetato de sódio, Estricnina. No caso intoxicação por esses produtos, não ocorre alteração no TP (tempo
de protrombina) Bibliografia: Santos e Fragata, Emergência e Terapia Intensiva Veterinária em Pequenos
animais, Pág. 502, 514, 517.



QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado da questão está claramente se referindo às
manifestações clínicas características (mais frequentes), observadas nas intoxicações por anticolinesterásicos
e resultam da estimulação excessiva dos receptores muscarínicos no SNA parassimpático. Bibliografia: Santos
e Fragata, Emergência e Terapia Intensiva Veterinária em Pequenos animais, pág 501.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado da questão se refere à dose potencialmente letal de
teobromina. De acordo com a bibliografia utilizada, esta dose é de 100 a 250 mg/kg, assertiva (D), não havendo
outra resposta correta. Bibliografia: Peterson e Talcott, Small Animal Toxicology, pág. 847.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'A'. A Xilasina está indicada para promover o relaxamento muscular e
prevenir a hipóxia. Bibliografia: Santos e Fragata, Emergência e Terapia intensiva Veterinária em Pequenos
animais, pág. 518.

QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme o enunciado da questão, o item II é considerado
ERRADO, pois a gravidade do caso NÃO depende do número de ferroadas por kg de peso, e sim da
quantidade de veneno inoculado e particularidades do animal. Bibliografia: Peterson e Talcott, pág. 745-748,
Small Animal Toxicology; Santos e Fragata, Emergência e Terapia intensiva em Pequenos animais, pag. 538-
540.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'C'. A dose Letal mínima de Maconha, relatada na bibliografia, é de 3
g/kg. O enunciado pede que seja assinalada a alternativa INCORRETA, portanto letra (C). Bibliografia: Santos e
Fragata, Emergência e Terapia Intensiva em pequenos animais, pág. 533.

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. O enunciado da questão está claro: solicita que seja assinalada a
assertiva CORRETA, no caso a letra (B). No recurso, há a referência de que alternativa C está incorreta,
portanto não há discordância entre o gabarito e os recursos.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTA MARIA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CAXIAS

DO SUL, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PASSO FUNDO, TPPS (NÍVEL I) -
BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - BAGÉ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CACHOEIRA DO
SUL, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - CRUZ ALTA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU

FARMÁCIA - ALEGRETE, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTO ÂNGELO, TPPS
(NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - SANTA ROSA, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA
- PALMEIRA DAS MISSÕES, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - LAJEADO, TPPS (NÍVEL I) -

BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - IJUÍ, TPPS (NÍVEL I) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA – PELOTAS

QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'D'. No enunciado da questão é solicitado que seja assinalado a
resposta INCORRETA em relação aos testes imuno-hematológicos pré-transfusionais obrigatórios para a
transfusão de hemocomponentes ERITROCITÁRIOS E GRANULOCÍTICOS. Sobre este assunto, a RDC
34/2014, que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue, em seu Art.129, parágrafo primeiro, item III,
define que DEVE SER INCLUÍDA a pesquisa de D "fraco", o que valida a alternativa D como única alternativa
correta para a referida questão. Cabe destacar que Portaria nº 2712/2013, que redefine o regulamento técnico
de procedimentos hemoterápicos, no seu Art. 176, que "recomenda" a realização da pesquisa do antígeno D
"fraco" refere-se somente aos componentes eritrocitários, não se referindo aos componentes granulocíticos,
conforme referido no enunciado da questão. Ademais, segundo SOARES (2007) e TOTVS (2013) "As
resoluções tem efeito interno e eventualmente externo, mas estão hierarquicamente abaixo dos Decretos
Legislativos - equiparados aos Decretos Administrativos. Tanto as Resoluções como os Decretos Legislativos
prescindem de sanção presidencial. Tratam de assuntos que, por força constitucional são de deliberação
exclusiva do Congresso como também o são as Resoluções do Congresso ou de cada uma de suas Casas", ao
passo que "...atos e portarias existem para permitir a execução das leis. São sempre o detalhamento de como
executar, cobrar, dispensar serviços, verificar aplicação legal ou execução de obrigações paralelas das várias
áreas Ministeriais, Departamentais ou setoriais", sendo que Portarias estão hierarquicamente subordinadas às
Resoluções (Pirâmide de Kelsen aplicada às leis Brasileiras). Fontes consultadas: - Resolução- RDC nº 34, de
11 de Junho de 2014 - Portaria- Portaria nº 2712, de 12 de Novembro de 2013 - TOTVS- Consultoria Jurídica.
Hierarquia das Leis Brasileiras. Disponível em < file:///C:/Users/User/Downloads/Parecer%20Consultoria%20-
%20Hierarquia%20das%20Leis.pdf> - SOARES, RM. Hierarquia das Leis Brasileiras. Disponível em <
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/15967-15968-1-PB.pdf> -
http://missaodiplomatica.blogspot.com.br/2014/04/normas-juridicas-e-ordenamento-juridico.html
Legenda: Fonte: http://missaodiplomatica.blogspot.com.br/2014/04/normas-juridicas-e-ordenamento-
juridico.html



QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere-se às indicações do uso do Teste De Coombs
Direto. Dentro deste contexto, segundo Wallack (pg. 535), o Teste de Coombs INDIRETO é indicado para a
detecção e identificação de anticorpos específicos provenientes de transfusão prévia ou auto-anticorpos
inespecíficos na anemia hemolítica adquirida, caracterizando a alternativa A como incorreta. Segundo este
mesmo autor, o Teste de Coombs DIRETO (pg. 533) apresenta resultado fracamente positivo na doença renal,
em processos malignos epiteliais ou doenças intestinais inflamatórias, o que define a alternativa C como a
resposta correta para a questão. Fonte: Wallack, J. Interpretação de Exames Laboratoriais. 8.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão refere-se às características observadas na anemia
causada pela hemoglobinopatia S homozigótica. Segundo Failace (2009), nesta anemia se verifica "icterícia
com bilirrubina indireta entre 2 e 6 mg/dL, grande aumento da DHL e baixa da haptoglobina". Todos os
parâmetros elencados nas alternativas e citados nas referências indicadas constituem-se em testes
laboratoriais séricos, não encontrando neles referência à expressão gênica destes analitos. Fonte: - Failace, R.
Hemograma- Manual de Interpretação. 5 ed. Porto ALegre: ArtMed, 2009. - Henry, J.B. Diagnósticos Clínicos e
tratamento por métodos laboratoriais. 20. ed. São Paulo: Manole, 2008.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão refere-se à diferenciação de doenças mieloproliferativas
através de técnicas de imunofenotipagem, sendo solicitada a indicação da patologia MAIS provável. Segundo a
literatura indicada, a "Leucemia Linfocítica Aguda pode ser diferenciada de Leucemia Mielóide Aguda através
da positividade de CD 19" (Verrastro, 2005). Ainda, segundo Failace (2009), "no caso de LLA de precursores B,
(...) Todas as B são TdT+, HLA-DR+, CD19+, CD 22+ e CD79a+". Fonte: - Failace, R. Hemograma- Manual de
Interpretação. 5 ed. Porto ALegre: ArtMed, 2009. - Verrastro, T. Hematologia e Hemoterapia. São Paulo:
Atheneu, 2005.

QUESTÃO: 57 - ANULADA. A questão versa sobre correlação entre fenótipos, antígenos e anticorpos do
Sistema ABO. Em relação à nomenclatura utilizada para definição dos Anticorpos presentes neste sistema,
segundo Henry (2009), pg. 775 "os anticorpos ABO mais comuns são o Anti-A, Anti-B e Anti-A,B". Tal
nomenclatura também é adotada por Verrastro (2005), pg. 241, em cuja tabela define a presença de Anti-A,B
para os fenótipos O e Bombay. Complementarmente, Henry (2009), pg. 773, define o fenótipo Bombay como
"fenótipo nulo, onde nenhum dos antígenos AB ou H está presente nos eritrócitos ou nas secreções". Ainda em
relação à presença dos antígenos eritrocitários, o fenótipo A1B é caracterizado pela presença dos antígenos A,
A1, B e H e nenhum anticorpo (Verrastro, 2005, pg. 241; Henry, 2009, pg. 773). Em relação à presença de Anti-
H, segundo Henry (2009) e Verrastro (2005), este é um anticorpo natural benigno, sendo que o Anti-H reage
mais fortemente com eritrócitos do grupo O, seguido de A2, A2B, B e em relação aos grupos A1 e A1B, pode
estar presente somente no soro de NÃO SECRETORES deste tipo. Com relação à grafia da alternativa C
(ausência de indicação de separação entre fenótipo, antígenos e anticorpos) acata-se a solicitação de anulação
da questão, visto a possível indução de confusão resultante deste fato. Fonte: -Henry, J.B. Diagnósticos
Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20. ed. São Paulo: Manole, 2008. - Verrastro, T. Hematologia e
Hemoterapia. São Paulo: Atheneu, 2005. - Vaz, A. J. et al. Imunoensaios- Fundamentos e Aplicações. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão se refere aos diferentes fatores de coagulação
envolvidos no processo de coagulação. Em relação à deficiência do Fator XII, elencada na assertiva II, Wallach
(2009), pg 665, define que "não ocorrem sintomas hemorrágicos, mas sim tendência para a trombose". Dentro



deste mesmo enfoque, Ravel (2007), pg. 84, define que "pacientes com deficiência de Fator XII possuem uma
incidência aumentada de risco de infarto e trombose", sendo assim, de acordo com a bibliografia indicada,
considerada a assertiva II como CORRETA. Em relação à assertiva III, Wallach (2009), pg. 664, define que "O
Fator IX é uma proteína dependente de vitamina K, produzida no fígado, que se encontra diminuída em estados
"Herdados", como a Hemofilia B, ou "Adquiridos" devido à deficiência da vitamina K; hepatopatias, terapia com
varfarina, Síndrome Nefrítica, inibidores do fator IX/Ig, também sendo considerada a assertiva como
CORRETA. Em relação à assertiva IV, a mesma afirma que "a deficiência do Fator VII produz aumento do TP e
do TTPa, podendo ser corrigida com administração de vitamina K". Tal afirmação é INCORRETA, pois segundo
Wallach (2009), pg. 663, "apenas o TP está prolongado; TS, tempo de coagulação e TTPa estão normais". Tal
afirmativa é corroborada por Ravel (1997), que em sua pg 81, afirma que "na deficiência de fator VII, o TP está
anormal, enquanto o TTPa e o tempo de sangramento são normais". Assim, são corretas as afirmativas I, II e
III, cuja alternativa correspondente é a alternativa C. Fonte: - Wallach, J. Interpretação de exames laboratoriais.
8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. - Ravel, R. Laboratório Clínico: aplicações de dados
laboratoriais. 6.ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 1997.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão refere-se às alterações laboratoriais encontradas nas
diferentes formas de Hepatites Agudas. Em relação à afirmativa sobre a Hepatite Viral Aguda, constante na
alternativa D, a literatura indicada nos diz que "Todas as formas de hepatites virais agudas possuem um curso
clínico semelhante, com elevações notórias nas aminotransferases, comumente entre 8 e 50 vezes os limites
superiores de referência"(Burtis, 2008). Ainda, segundo Burtis (2008) "elevações do Tempo de Protrombina
está relacionado estreitamente com a Hepatite Tóxica e isquêmica" (tabela 36.2, pg. 703). Em relação à
fosfatase alcalina, Henry (2008), pg. 318, define que a mesma "se encontra ligeiramente aumentada", o que é
corroborado por Burtis (2008), tabela 36.2, pg. 703. Assim, de acordo com a literatura indicada na bibliografia
do certame, fica mantida a alternativa D como correta. Fonte: -Henry, J.B. Diagnósticos Clínicos e tratamento
por métodos laboratoriais. 20. ed. São Paulo: Manole, 2008. - Burtis, C.A. et al. Tietz: Fundamentos de Química
Clínica. 6. ed. São Paulo: Elsevier, 2008.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere-se à importância da determinação bioquímica das
bilirrubinas, relacionadas com as alterações em funções hepáticas. Tais alterações podem ser observadas em
diversos estados patológicos, herdados ou adquiridos, conforme referenciadas em conceituados livros base da
area das Análises Clínicas indicados na Bibliografia do certame, tal como Henry (2008) e Burtis (2008). Em
relação às síndromes elencadas, a alternativa C (Síndrome de Dubin-Johnson) se refere ao aumento isolado de
bilirrubina sérica, com predominância de bilirrubina CONJUGADA, conforme descrito no algoritmo para
diferenciação das hiperbilirrubinemias (Burtis, pg.711). Desta forma, mantém-se a alternativa C como gabarito
correto para a referida questão. Fonte: -Henry, J.B. Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos
laboratoriais. 20. ed. São Paulo: Manole, 2008. - Burtis, C.A. et al. Tietz: Fundamentos de Química Clínica. 6.
ed. São Paulo: Elsevier, 2008.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão refere-se à insuficiência renal aguda, classicamente
abordada dentro das determinações bioquímicas laboratoriais, conforme referenciadas em conceituados livros
base da área das Análises Clínicas indicados na Bibliografia do certame, tal como Henry (2008) e Burtis (2008).
Em relação às alternativas propostas para a questão, segundo Burtis (2008), pg. 661, tabela 34-5, são causas
de insuficiência renal aguda pré-renal o volume plasmático efetivo diminuído (alternativa A) e a obstrução
renovascular por estenose (Alternativa B). Já a obstrução uretérica constante na alternativa C se constitui em
uma causa pós-renal. Em relação à alternativa E, considerada CORRETA, esta é relacionada a causa RENAL.
Cabe destacar que a alternativa especifica a Insuficiência Renal Aguda causada pela Rabdomiólise. Sabe-se
que a rabdomiólise age como causador da insuficiência renal aguda através de lesão celular TUBULAR
proximal, decorrente dos depósitos de mioglobina nos túbulos renais; e não glomerular como descrito na
alternativa. Desta forma, fica mantida como alternativa CORRETA a letra E. Fonte: -Henry, J.B. Diagnósticos
Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20.ed. São Paulo: Manole, 2008. - Burtis, C.A. et al. Tietz:
Fundamentos de Química Clínica. 6.ed. São Paulo: Elsevier, 2008.

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão faz referência aos métodos qualitativos de precipitação.
Segundo a bibliografia indicada Henry (2008), pg. 957, os métodos qualitativos de precipitação incluem diversas
técnicas, entre elas: - Imunodifusão simples (Williams, 1970); - Imunodifusão dupla (Garvey, 1977); -
Imunodifusão dupla em duas dimensões (Williams, 1970); - Reação de imunodifusão (Ritzman, 1975) e
Imunoeletroforese (Rose, 1973). De acordo com VAZ (2007) pg. 50, a imunoeletroforese é um método
QUALITATIVO que pode ser utilizado para detectar substâncias solúveis imunogênicas utilizando anticorpos
específicos, desde que os imunocomplexos formados tenham tamanho suficiente para formar as linhas de
precipitação. Complementarmente, Ferreira (1996) pg. 9 e 10, corrobora a definição feita por VAZ (2007),
indicando que a "imunoeletroforese é um método QUALITATIVO, aplicável a qualquer substância solúvel que
seja imunogênica e cujos anticorpos sejam precipitantes". Já a técnica de imunodifusão, segundo VAZ (2007),
baseia-se na difusão de substâncias solúveis por movimentos moleculares ao acaso em meio gelificado como
ágar ou gel de agarose. Existem quatro combinações desta técnica: SIMPLES, em que um dos componentes
(antígeno ou anticorpo) está fixado ao gel enquanto o outro migra até a formação do imunocomplexo; DUPLA,
na qual os dois elementos migram simultaneamente, um em direção ao outro; LINEAR ou UNIDIMENSIONAL,
com o movimento direcionado para uma direção por corrente elétrica ou pela gravidade e forma de aplicação; e
RADIAL, com o movimento ao acaso em todas as direções, a partir do orifício no qual se coloca a amostra.
Neste sentido, cabe ressaltar que a alternativa considerada correta (ALTERNATIVA B) oferece como alternativa
o método de imunodifusão dupla, que difere do método de imunodifusão RADIAL dupla (Outchterlony, 1947)
justamente em função do primeiro ser linear, sendo o método de imunodifusão dupla caracterizado
essencialmente como método qualitativo. Com base no acima exposto, e levando-se em consideração a



Bibliografia indicada para este certame, mantém-se como alternativa correta a descrita na letra B. Fonte: -
Henry, J.B. Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20.ed. São Paulo: Manole, 2008. -
Vaz, A. J. et al. Imunoensaios- Fundamentos e Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. -
Ferreira, A.W. & Ávila, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e Auto-Imunes. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão refere-se ao imunodiagnóstico da Doença de Chagas,
onde são descritas cinco assertivas a serem avaliadas. Segundo VAZ (2007), pg. 186 -Bibliografia indicada pelo
edital do referido concurso- os métodos indiretos (imunológicos) de detecção de anticorpos anti-T. cruzi têm
sido constantemente aprimorados e utilizados, sendo os ensaios imunoenzimáticos os mais utilizados, com
inúmeros kits comercializados. Segundo este mesmo autor, "na escolha de antígenos de T.cruzi devem-se
considerar a complexidade do parasito e a existência de cepas com variação antigênica. Os antígenos mais
utilizados nos testes para captura de anticorpos são extratos brutos ou OU purificados da forma epimastigota
do parasito, facilmente obtida em meio de cultura com a vantagem de não possuir virulência". Tal afirmativa
torna VERDADEIRA o descrito na assertiva III da questão 63. Embora os testes de enzimaimunoensaio sejam
bastante utilizados neste diagnóstico, com bons índices de reprodutibilidade e sensibilidade, segundo o mesmo
autor (VAZ, 2007, pg. 186) testes como reação de fixação de complemento, ensaios de imunoprecipitação,
aglutinação direta, hemaglutinação indireta e imunofluorescência indireta podem ser utilizados para o
diagnóstico imunológico da doença de Chagas. A assertiva II faz referências aos possíveis métodos
imunológicos utilizados no diagnóstico, não sendo indicada na mesma a exequibilidade dos testes, seja em
função da sua sensibilidade ou especificidade, ou ainda complexidade de execução da técnica. Diante do
exposto, mantém-se como alternativa correta a letra E, onde encontra-se descrito que as alternativas I, II, III, IV
e V são corretas. Fonte: - Vaz, A. J. et al. Imunoensaios- Fundamentos e Aplicações. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007. -Henry, J.B. Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 20.ed.
São Paulo: Manole, 2008.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere-se aos testes de triagem obrigatórios para
doenças transmissíveis em sangue de doadores, conforme a RDC n. 34, de 11 de Junho de 2014, Art. 89. Nas
alternativas propostas foram descritos os testes propostos por esta norma, sendo os mesmos indicados de
maneira aleatória e distribuídos nas diversas alternativas. Cabe destacar que o enunciado não faz menção à
exigência de que TODOS os testes estejam descritos na alternativa considerada correta, qual seja, a alternativa
C. Ainda, ao analisarmos cada uma das alternativas isoladamente, pode-se constatar que a única que
apresenta todos os testes descritos de maneira correta é a alternativa C, pois: - Alternativa A: indica a utilização
de um teste para detecção do ANTÍGENO treponêmico, quando a RDC nº 34 requer um teste para detecção de
ANTICORPO treponêmico. - Alternativa B: indica a utilização de um teste para detecção de ÁCIDO NUCLÉICO
do vírus HTLV I/II por biologia molecular, quando a RDC nº 34 requer detecção de ANTICORPO anti HTLV I/II. -
Alternativa C: possui a descrição adequada dos testes de triagem, sendo considerada a alternativa correta a ser
assinalada. - Alternativa D: também apresenta entre os testes propostos a indicação de detecção do
ANTÍGENO treponêmico, quando a RDC n. 34 requer um teste para detecção de ANTICORPO treponêmico. -
Alternativa E: Alternativa incorreta, visto que apresenta a indicação do teste para detecção de anticorpo contra
o capsídeo do vírus da Hepatite B como HBsAg, quando este deve ser denominado anti-HBC, e ainda indica a
utilização de um teste para detecção de ÁCIDO NUCLÉICO do vírus HTLV I/II por biologia molecular, quando a
RDC nº 34 requer detecção de ANTICORPO anti HTLV I/II. Assim, nesta questão requeria-se também o
conhecimento das reações sorológicas a serem utilizadas nos testes de triagem indicados pela RDC nº 34.
Com base nos testes descritos na legislação vigente, e no acima exposto, mantém-se o gabarito da questão
como sendo a alternativa correta a letra C. Fonte: - Resolução- RDC nº 34, de 11 de Junho de 2014.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão versa sobre a aplicação de eletroforese de proteínas.
Especificamente em relação à assertiva III, que se refere ao perfil eletroforético sérico das proteínas observado
em respostas de fase aguda ou resposta imediata, Henry (2008) pg, 303 indica que "os perfis de resposta
imediata ou de fase aguda têm maior efeito na eletroforese de proteínas do soro em função do aumento da
haptoglobina com ligeira diminuição da concentração de albumina". De maneira idêntica, VAZ (2007) pg. 144,
define que "a produção de proteínas de fase aguda desvia os padrões de síntese hepática, com consequente
redução da albuminemia, por consumo e diminuição da síntese". Burtis (2008) pg. 306, corrobora a ocorrência
da hipoalbuminemia em inflamações agudas e crônicas, resultante da hemodiluição, perda para o espaço
extracelular, consumo elevado pelas células ou ainda síntese reduzida. Destaque-se que a assertiva III refere-
se à diminuição na concentração de albumina, independentemente da análise numérica de valores de
referência. Desta forma, consoante com a literatura referendada, considera-se que as alternativas III e IV estão
corretas, mantendo-se como alternativa correta a letra B. Fonte: - Vaz, A. J. et al. Imunoensaios- Fundamentos
e Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. -Henry, J.B. Diagnósticos Clínicos e tratamento por
métodos laboratoriais. 20.ed. São Paulo: Manole, 2008. - Wallach, J. Interpretação de exames laboratoriais.
8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. - Burtis, C.A. et al. Tietz: Fundamentos de Química Clínica.
6.ed. São Paulo: Elsevier, 2008.

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão refere-se ao Controle de Qualidade de
hemocomponentes e hemoderivados. Segundo a RDC nº 34, de 11 de Junho de 2014 (Art.66), o controle de
qualidade dos concentrados de hemácias e dos concentrados de plaquetas deve ser realizado em, pelo menos,
1% da produção ou 10 (dez) unidades/mês. Este tópico foi abordado na alternativa A, sendo que esta encontra-
se incorreta, em função da indicação de quantidade menor (0,1%) do que o mínimo indicado na norma. Já em
relação à alternativa D, segundo a Portaria nº 2712, de 12 de novembro de 2013, encontra-se descrito que o
hematócrito deve apresentar valores entre 50 a 80%, como indicação prioritária. Em nível de esclarecimento
encontra-se descrita nesta mesma norma as variações possíveis em casos de uso de diferentes soluções



preservativas. Cabe destacar, porém, que, independentemente do uso destas soluções aditivas, os valores
indicados se encontram na faixa global e prioritária indicada pela norma, qual seja, entre 50 a 80%. Desta
forma, embasado nas normas globais definidas pela RDC nº 34, é mantida como alternativa correta a descrita
na letra D. Fontes consultadas: - Resolução- RDC nº 34, de 11 de Junho de 2014 - Portaria- Portaria nº 2712,
de 12 de novembro de 2013.

QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão refere-se ao Controle Interno de Qualidade (CIQ),
enfocando as suas possíveis limitações, ou seja, buscando entender fatores podem dificultar a sua aplicação na
rotina diária do laboratório. No enunciado da questão foi solicitado para ser assinalada a alternativa que NÃO é
um limitação do controle interno da qualidade, seja pela indisponibilidade do controle ou por limitações da
própria amostra controle. Segundo MEIRA (2012), pg. 314-315, no capítulo 123, que se intitula "Quais as
limitações do controle interno da qualidade?", o controle interno da qualidade é útil para avaliar a precisão de
um sistema analítico, ou seja, a capacidade de refletir qualquer desvio em desempenho analítico estável. No
entanto, há algumas LIMITAÇÕES, seja pela indisponibilidade do controle para algumas análises, seja por
limitações da própria amostra de controle. Ainda segundo este autor, as limitações podem ser: - Ausência do
Controle PRÉ e PÓS ANALÍTICO, visto que o controle interno limita-se somente à fase ANALÍTICA e não tem
como detectar erros que ocorrem na obtenção, tratamento e conservação das amostras e na emissão dos
resultados, embora 90% dos erros do laboratório se encontram nessas fases do processo. Desta forma, e
analisando a alternativa ofertada na letra B, NÃO pode ser uma limitação do Controle Interno da Qualidade a
ausência de controle da fase analítica, visto que a sua função primordial está focada nesta fase. Ainda, quando
avaliado o enunciado da questão, onde é citado "indisponibilidade do controle" sabe-se a ausência do controle
da fase analítica não pode ser justificada por esta indisponibilidade, pois segundo a RDC 302/2005 "formas
alternativas de controle devem ser utilizadas quando não houver disponibilidade de controles comerciais
regularizados junto a ANVISA/MS". Como exemplos, são citados: uso de "pool" de soros, amostras divididas,
utilização de amostras de ensaios de proficiência, entre outros. -Erros aleatórios em uma amostra de paciente é
considerada como uma limitação de CIQ, pois segundo MEIRA (2012) "geralmente na rotina utilizamos um ou
poucos resultados para decidir a aprovação ou reprovação de uma rotina. No dia a dia sabemos que existe a
probabilidade de resultados de pacientes conter erros, apesar dos resultados do controle se encontrarem
dentro dos limites estabelecidos." - Controle parcial da curva de linearidade (intervalo de medições) também é
considerado uma limitação do CIQ, já que este muitas vezes não cobre ou cobrem poucos valores de medida
analítica. Idealmente, recomendam-se utilizar concentrações de controle próximas dos níveis de decisão
médica (relevância clínica), mas o controle tem como função única garantir que o procedimento de medida se
encontra estável para os valores próximos às concentrações de controles utilizados. Portanto, podem existir
erros analíticos importantes em amostras de pacientes de valores muito altos ou baixos, pois não há garantia
da estabilidade em toda a curva. - Baixa capacidade de detecção de erros toleráveis também é uma limitação
do CIQ, visto que erros muito pequenos podem passar despercebidos e não ser detectados pelo CIQ. - Não
detectar erro sistemático inerente ao processo de medida- Esta também é uma limitação do CIQ, visto que o
próprio processo de calibração pode induzir erros sistemáticos no processo de medição. Os erros sistemáticos,
inerentes ao processo de medida, não são detectados pelo CIQ, pois interferem na estimativa das médias. Esta
limitação pode ser minimizada com a participação em programas de proficiência que permitem estimar os erros
sistemáticos. Em face ao acima exposto, justifica-se a manutenção da alternativa B como sendo a resposta
correta, por ser a única alternativa que não representa uma limitação do CIQ. Fonte: - MEIRA, C. et al.
Qualidade em laboratório Clínico. 1. ed. São Paulo: Sarvier, 2012.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 54 - ANULADA. Está correta a argumentação apresentada no recurso. Questão anulada.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'D'. As respostas foram baseadas nos livros indicados de análise
instrumental, estando contempladas integralmente nos capítulos referentes ao assunto.

QUESTÃO: 57 - ANULADA. De acordo com Skoog poderá ser utilizadas amostras líquidas. Questão anulada.

QUESTÃO: 58 - ANULADA. Está correta a argumentação apresentada no recurso. Questão anulada.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão envolve, de maneira generalizada, o assunto
solubilidade.

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. Tanino de casca de acácia é um coagulante primário para
tratamento de água. O ácido sulfúrico pode ser utilizado, desde que não seja comercial. O comercial é proibido
para consumo humano.

QUESTÃO: 64 - ANULADA. Não há a resposta correta.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'D'. Na constante de equilíbrio não são considerados substâncias
sólidas.

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. A utilização de p/v foi para indicar o cálculo que deveria ser
realizado para responder esta questão.



CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU ENGENHARIA DE ALIMENTOS OU
QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. Na bibliografia citada: FONTES, E.A.F.; FONTES, P.R. Microscopia
de alimentos: Fundamentos teóricos. Viçosa: UFV, 2005. 151p., consta claramente a resposta para a questão
elaborada -Em análises microscópicas de alimentos, por meio das quais podem-se visualizar misturas de
tecidos celulares, a epiderme e seus tipos celulares constituem importantes caracteres de identificação e
diferenciação. (p.43) - Alguns vegetais são caracterizados, nas literaturas que abordam análises microscópicas,
pela morfologia de seus vasos condutores de água (vasos xilemáticos de cebolinha) (p.44). -Devido à natureza
peculiar dos elementos do floema, eles são tecnicamente difíceis de ser estudados, não tendo grande
significância nas análises microscópicas. (p.46). - As células parenquimatosas podem conter substâncias
ergásticas, óleos e outras secreções, grãos de aleurona e plastídios, considerados de grande importância para
a identificação histológica na análise microscópica de alimentos. (p.49). - As células do colênquima não são
significativas nas análises microscópica de alimentos. (p.50). - As esclereídes, são de formato variável e são
classificadas de acordo com a sua morfologia, o que caracteriza e e diferencia microscopicamente diversos
vegetais. (assunto abordado nas p. 52 e 53). - Em diagnóstico microscópico, as características mais
importantes da folha são forma e aparência das células da epiderme e do mesófilo, natureza dos pêlos, se
presentes, quanto a forma, tamanho, número de estômatos e organização dos feixes vasculares. (p.58). - As
adulterações pela adição de flores ou partes de flores podem ser detectadas pelo exame das amostras ao
microscópio, ou pela identificação dos grãos de pólen. (p.63). - Os amidos apresentam forma, estrutura,
tamanho, tipo de hilo e estado de agregação característico para cada vegetal, ajudando muito na evidenciação
de fraudes (p.71). Assunto muito abordado também em MATOS, E. C. de; MATOSINHOS, F. C. L.; SAMPAIO,
M. E. et al. Atlas de Microscopia: café torrado e moído (Coffea sp). ANVISA e FUNED. 48p. Além disso, cabe
ressaltar que, estudando histologia vegetal, haveria conhecimento suficiente para associar os elementos
histológicos mais significativos em análises microscópicas e responder corretamente a questão.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. Na bibliografia citada (MATOS, E. C. de; MATOSINHOS, F. C. L.;
SAMPAIO, M. E. et al. Atlas de Microscopia: café torrado e moído (Coffea sp). ANVISA e FUNED. 48p.) item 1.
Fraudes do café (página 24), consta: No Brasil, as adulterações encontradas com maior frequência no café
torrado e moído são: milho (Zea mays), soja (Glycine max), cevada (Hordeum vulgare) e arroz (Oryza sava).
Porém, novas espécies vegetais estão sendo introduzidas como fraude: açaí (Euterpe sp) e triguilho (Tricum
sp). Dentre essas umas são mais utilizadas do que outras para tal finalidade. Não poderá ser a letra D, pois na
bibliografia citada não consta fraudes no café com aveia (Avena sativa L.). Também não poderiam ser as letras
A, pois consta o girassol (Helianthus annus), na C, consta o amendoim (Arachis hypogaea L.) e na E o azevém
(Lolium multiflorum), por não serem espécies mencionadas na bibliografia para fraudar o café.

QUESTÃO: 62 - ANULADA. O assunto desta questão é referente ao preparo de amostras para análise
microscópica citado no programa e abordado na bibliografia recomendada (FONTES, E.A.F.; FONTES, P.R.
Microscopia de alimentos: Fundamentos teóricos. Viçosa: UFV, 2005. 151p.) na página 31. No entanto, a
questão deverá ser anulada, pois neste caso, existe mais de uma opção correta para a resposta.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. Ressalta-se que em nenhum momento na questão é mencionado o
tipo de hilo. A questão não se refere à composição do tegumento quanto ao hilo e o seu tipo e sim quanto ao
formato característico do tegumento. A qual está reportada claramente em toda a bibliografia citada que aborda
esse tema e citada a seguir inclusive com figuras em forma de ampulheta ou carretel: - Nas páginas 72 e 73 de:
BEUX, M. R. Atlas de microscopia alimentar - Identificação de elementos histológicos vegetais. São Paulo:
Varela. 2002. 79p. Descreve: Figura 48. Envoltórios dos grãos de soja - Corte transversal (a- camadas de
células paliçadicas, b - camadas de células com formato de "carretel", c-.....) - Na página 20 de: BARBIERI, M.
K. ; ATHIÉ, I.; PAULA, D.C. de. et al. Microscopia em Alimentos: Identificação histológica e material estranho.
Campinas: CIAL / ITAL, 2001.151p. Figura "b". - Na página 82 de: FLINT, O. Microscopía de los alimentos –
Manual de métodos prácticos utilizando la Microscopía óptica. Zaragoza: Acribia. 1994.130p. Descreve: A
estrutura do revestimento da semente é de interesse porque, embora muito do que é removido durante o
processamento, alguns tegumentos ficam aderidos nos cotilédones e passam para os produtos alimentares,
onde a sua presença ajuda na identificação de soja. Em contraste com outras leguminosas, ....as suas
características mais típicas são as células em paliçada retangulares estreitamente empacotadas e as suas
células em ampulheta subjacentes. - Na página 137 de FONTES, E.A.F.; FONTES, P.R. Microscopia de
alimentos: Fundamentos teóricos. Viçosa: UFV, 2005. 151p. Onde descreve: A adição de soja na carne é
identificada pelas células de formato tipo carretel, que são elementos histológicos característicos dessa
leguminosa. MATOS, E. C. de; MATOSINHOS, F. C. L.; SAMPAIO, M. E. et al. Atlas de Microscopia: café
torrado e moído (Coffea sp). ANVISA e FUNED. 48p.
Legenda: Envoltórios do grão de soja - corte transversal.



CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'B'. A Lei de Biossegurança n°11.105 é clara e criou o Conselho
Nacional de Biosegurança (CNBS), diz que a presidência será exercida pelo Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.

QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'C'. Questão corretamente formulada, com base na referência In: Hirata
HH, Hirata RDC, Mancini Fº J. Manual de Biossegurança, Manole, 2002, que
consta nas Referências Bibliográficas recomendadas para esse certame.

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão está bem formulada e a resposta está correta. Essa
questão versa sobre Biossegurança e faz parte do programa e Bibliografia indicada no Edital (In: Hirata HH,
Hirata RDC, Mancini Fº J. Manual de Biossegurança, Manole 2002).

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está bem formulada e foi baseada nas Bibliografias
recomendadas para esse Edital (In: - MOURA et al. Técnicas de Laboratório, São Paulo, Atheneu, 2002
Estridge et al. Técnicas básicas de Laboratório Clínico, ARTMED 2011) onde consta a opção correta que é
121ºC.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'D'. A coleta de material, segundo a Bibliografia recomendada para
esse Edital (In: MOURA et al. Técnicas de Laboratório, São Paulo, Atheneu, 2002; Estridge et al. Técnicas
básicas de Laboratório Clínico, ARTMED 2011; Winn Jr W et al. Koneman, diagnostic Microbiológico: texto e
atlas colorido, Guanabara Koogan, 2008) consta a resposta correta que é 20-30 Ml.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada utilizando-se as referências bibliográficas
recomendadas para esse edital que no caso foram: In: Hirata HH, Hirata RDC, Mancini Fº J. Manual de
Biossegurança, Manole 2002; MOURA et al. Técnicas de Laboratório, São Paulo, Atheneu, 2002; Estridge et al.
Técnicas básicas de Laboratório Clínico, ARTMED 2011; Winn Jr W et al. Koneman, diagnostic Microbiológico:
texto e atlas colorido, Guanabara Koogan, 2008. Lá está contida a norma 7.500 da ABNT.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com bibliografia recente citada para esse
edital, mais precisamente (In: Oplustil C, Zoccoli CM, Barberino MG. 156 perguntas e respostas. Vol 2. Sarvier,
2012).

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está correta e foi elaborada seguindo as recomendações
do Livro que consta nas Referências Bibliográficas para esse Edital (In: Oplustil C, Zoccoli CM, Barberino MG.
156 perguntas e respostas. Vol 2. Sarvier, 2012).

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão pois foi formulada dentro das referências bibliográficas
recomendadas.



QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está corretamente formulada e foi retirada de uma
referência indicada para esse Edital (In: Oplustil C, Zoccoli CM, Barberino MG. 156 perguntas e respostas. Vol
2. Sarvier, 2012).

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'E'. Questão formulada corretamente a respeito de conhecimento do
Teste ELISA e consta da referência indicada para esse Edital (In: Vaz AJ, Takei K, Bueno EC. Imunoensaios:
fundamentos e aplicações. RJ, Guanabara Koogan, 2007).

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. Essa questão foi corretamente formulada baseada no item
constante do Programa desse Edital (Biologia Molecular: PCR em Tempo Real) e a resposta consta na
referência bibliográfica recomendada (In: Cox MM, Doudna JA, O. Donnell M. Biologia Molecular: princípios e
técnicas. Porto Alegre: ArtMed, 2012).

QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi corretamente formulada dentro do Programa do Edital
(Biologia Molecular: eletroforese) e está baseada em uma referência bibliográfica recomendada (In: Cox MM,
Doudna JA, O. Donnell M. Biologia Molecular: princípios e técnicas. Porto Alegre: ArtMed, 2012) e não em
manuais de fabricantes.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL I) - PSICOLOGIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada a partir de referências bibliográficas
constantes no edital e contempla o item dinâmica de grupo referido no Programa para esse cargo. As
referências utilizadas para a elaboração da questão foram as seguintes: Referência nº 8. MELLO FILHO, J.
(org). Psicossomática hoje. 2. Editora Porto Alegre: ARTMED, 2010; Referência nº 17. ZIMERMAN, D. E.
Fundamentos Básicos das Grupoterapias. 2. Editora Porto Alegre: ARTMED, 2007. Partes II e IV. O comando
da questão solicita que o seja assinalada a alternativa que apresenta a correta relação entre o autor e sua
respectiva contribuição para o entendimento da dinâmica de grupo. A questão fornece quatro alternativas
erradas e uma correta. A alternativa correta é a letra A Kurt Lewin - Teoria de Campo Grupal. Poderia-se obter
a informação constante nessa alternativa na referência de número 8, parte II, página 70. A vertente sociológica
é fortemente inspirada em Kurt Lewin, criador do termo dinâmica de grupo, que substitui conceito de classe
pelo de campo. Este autor, a partir de 1936, concentra todos os esforços no sentido de integrar as experiências
do campo das ciências sociais à dos grupos. Para tanto, criou laboratórios sociais com a finalidade de descobrir
as leis grupais gerais que regem a vida dos grupos humanos e diagnosticar uma situação grupal específica.
São relevantes os seus estudos sobre a estrutura psicológica das maiorias e das minorias, especialmente as
judaicas. Da mesma forma, são importantes suas concepções sobre o campo grupal e a formação de papéis.
Para K. Lewin, qualquer indivíduo, por mais ignorado que seja, faz parte do contexto do seu grupo social, o
influencia e é por ele fortemente influenciado e modelado. A partir dessa referência é possível saber que Kurt
Lewin cunhou o termo Dinâmica de Grupo e também o conceito de Campo Grupal. A alternativa B Pichon
Rivière - Grupos Balint é incorreta, no recurso, se poderia obter informações necessárias para descartá-la como
opção correta nas referências de número 8 e 17 do edital. Na referência de número 8, parte II, páginas 90 e 91
são referidas as contribuições de Pichon Rivière e Grupos Balint é citada como uma delas. Grupos Balint é uma
contribuição de Michael Balint e o poderia-se obter esse conhecimento na referência número 8, parte II, página
91 e na referência de número 17, capítulo 15, página 214. Com as informações constantes nessas mesmas
referências, também poderia ser descartado como correta a alternativa D Mello Filho - Grupos Balint. A
alternativa C Kurt Lewin - Grupo de (Pré) Supostos Básicos (SB) é incorreta e, no recurso, se poderia obter
informações para descartá-la na referência número 8, parte II, página 75. Na citada referência é denominada a
teoria de Grupo de (Pré) Supostos Básicos (SB) bem como designada sua autoria. Esse conceito é de autoria
de Wilfred Bion e não de Kurt Lewin. Com as informações constantes nessa mesma referência, também
poderia ser descartado como correta a alternativa E Pichon Rivière - Grupo de (Pré) Supostos Básicos (SB).
Tendo em vista o explanado acima, não há justificativas para anulação da questão.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada a partir da referência bibliográfica constante
no edital e contempla o item Binômio saúde/doença e suas características contemporâneas referido no
Programa para esse cargo. A referência utilizada para a elaboração da questão é a seguinte: Referência de
número 10. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM V. 5. Editora Porto Alegre:
ARTMED, 2014. O comando da questão solicita que se analise assertivas que fazem parte do critério
diagnóstico do Transtorno de Personalidade Borderline segundo o DSM V. A questão apresenta três assertivas,
além de fornecer quatro alternativas erradas e uma correta. Poderia-se obter informações necessárias para
responder corretamente a essa questão na referência de número 10, página 663. Tal referência apresenta os
critérios diagnósticos do Transtorno de Personalidade Borderline, sendo um deles a presença de um “padrão
difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada
que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos”. Um padrão difuso de instabilidade das
relações interpessoais consta na assertiva I e um padrão difuso de instabilidade da autoimagem consta na
assertiva II. Portanto, ambas estão corretas. A assertiva III pode ser descartada como correta a partir de
informações constantes na referência de número 10, página 678. Tal referência apresenta os critérios
diagnósticos do Transtorno de Personalidade Obsessivo-compulsiva, sendo um deles a presença de um
“padrão difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal à custa de
flexibilidade, abertura e eficiência que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos”. Por
tanto, a alternativa certa da questão é a C, pois refere que somente as assertivas I e II estão corretas. Tendo
em vista o explanado acima, não há justificativas para anulação da questão.



CARGO(S): TPPS (NÍVEL II) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está correta, abaixo trecho da Resolução – RDC nº 5
(fevereiro/ 2002) que consta as informações necessários que esclarecem a veracidade do questionamento
mencionado neste recurso. Sendo os trechos destacados os que colaboram diretamente para a coerência da
resposta.

“4.9-Desenvolvimento de atividades hemoterápicas e hematológicas:
4.9.1-recepcionar e registrar doadores;
4.9.2-manter arquivo de doadores;
4.9.3-fazer triagem hematológica e clínica de doadores;
4.9.4-coletar sangue ou hemocomponentes;
4.9.5-prestar assistência nutricional aos doadores;
4.9.6-proporcionar cuidados médicos aos doadores;
4.9.7-processar sangue em componentes;
4.9.8-analisar as amostras coletadas de doadores;
4.9.9-emitir laudo da análise realizada;
4.9.10-fazer a liberação e rotulagem dos produtos após o resultado das análises laboratoriais;
4.9.11-estocar sangue e hemocomponentes;
4.9.12-testar os hemocomponentes produzidos;
4.9.13-promover teste de compatibilidade entre a amostra de sangue de pacientes e hemocomponentes ou
sangue de doadores;
4.9.14-distribuir sangue e hemocomponentes;
4.9.15-coletar amostra de sangue de pacientes;
4.9.16-promover terapêutica transfusional em paciente;
4.9.17-promover a aféreses terapêutica em paciente; e
4.9.18-realizar procedimentos de enfermagem.”

Sendo assim esta questão não será anulada.

QUESTÃO: 54 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'. Diante deste recurso
e reavaliação da questão, a alternativa correta é a letra A e não a C, realmente houve um equívoco no gabarito.

QUESTÃO: 55 - ANULADA. Apesar do conteúdo da questão estar correto, realmente a bibliografia imposta
como referência para desenvolvimento desta questão (NBR 14725 - Ficha de informações de segurança de
produtos químicos - FISPQ) trata-se de uma lei cancelada, deste modo anula-se a questão.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'A'. As bibliografias utilizadas para elaboração da questão n° 58 da
prova de Conhecimentos Específicos do cargo de TPPS nível II-Biologia são as que constam no edital deste
concurso. A Fiocruz trata-se de uma instituição de excelência dentro da ciência, no entanto este link não consta
no edital, logo não está como material de apoio para esta prova. Mascaras e óculos não são utilizados em
tempo integral dentro de um laboratório, embora considerados EPIs em um BSL-2, com base nestes
argumentos a alternativa correta permanece a letra A.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'B'. O questionamento deste recurso está errôneo, uma vez que na
questão a alternativa “D” está correta, uma vez que relata que Todos os líquidos que deixam o laboratório,
incluindo a água do chuveiro, precisam ser descontaminados antes de serem definitivamente descartados, logo
se trata de uma afirmação completa.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'A'. Embora a utilização da palavra “independentemente” na alternativa
“A” seja o mais apropriado, a utilização da palavra “independente” como a alternativa apresenta não alterou o
sentido da afirmação, logo esta questão está correta.

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. Embora na questão n° 63 da prova de Conhecimentos Específicos
do cargo de TPPS nível II-Biologia a palavra microbiana seja melhor ajustável à afirmação e também pelo fato
da mesma constar na resolução CONAMA 380, as bactérias estão inclusas neste grupo biológico. A utilização
da termologia “bacteriana” não torna esta alternativa incorreta, uma vez que não foi especificado que somente
este grupo dentre os microrganismos devem ser submetidos à inativação. Mesmo citando no enunciado a
resolução a mesma continua correta.

QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'B'. As afirmações com as diferentes definições exigidas na questão n°
66 da prova de Conhecimentos Específicos do cargo de TPPS nível II – Biologia foram construídas conforme a
bibliografia “Organização Mundial da Saúde. Manual de Segurança Biológica em Laboratório. 2004” que consta
no edital deste concurso. Além disso, mesmo que o termo antimicrobiano fosse empregado para as duas
primeiras sentenças as demais afirmativas definem a esta questão, tornando esta ainda mais interessante e
fazendo com que se tivesse maior domínio de conteúdo. Logo esta alternativa não deve ser anulada.

Definições da bibliografia utilizada:
Em desinfecção e esterilização utilizam-se os mais variados termos. Os seguintes estão entre os mais comuns
em segurança biológica:



Antimicrobiano – Agente que mata microrganismos ou impede o seu desenvolvimento e multiplicação.
Anti-séptico – Substância que inibe o crescimento e desenvolvimento de microrganismos sem
necessariamente os matar. Anti-sépticos são normalmente aplicados sobre superfícies do corpo.
Biocida – Termo geral para qualquer agente que mata organismos.
Germicida químico – Substância química ou mistura de substâncias químicas utilizadas para matar
microrganismos.
Descontaminação – Qualquer processo de remoção e/ou eliminação de microrganismos. O mesmo termo é
também utilizado para remoção ou neutralização de produtos químicos perigosos e materiais radioactivos.
Desinfectante – Substância química ou mistura de substâncias químicas utilizadas para matar microrganismos,
mas não necessariamente esporos. Desinfectantes são normalmente aplicados em superfícies ou objectos
inanimados.
Desinfecção – Meio físico ou químico de matar microrganismos, mas não necessariamente esporos.
Esporocida – Substância química ou mistura de substâncias químicas utilizadas para matar microrganismos e
esporos.
Esterilização – Processo que mata e/ou remove todas as classes de microrganismos e esporos.
Microbicida – Substância química ou mistura de substâncias químicas que matam microrganismos. O termo é
muitas vezes utilizado em vez de « biocida », « germicida químico » ou « antimicrobiano ».

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão n° 67 da prova de Conhecimentos Específicos do cargo
de TPPS nível II-Biologia está inserida no conteúdo programático e também foi formulada com base nas
bibliografias do edital deste concurso.
Abaixo o programa e bibliografias destacados conforme a exigência desta questão.

Programa do concurso e em destaque os temas relacionados diretamente com a questão: Legislações,
normativas, resoluções, regulamentos, diretrizes, portarias, princípios e manuais que tratem de: Garantia da
qualidade em laboratórios; Boas Práticas Laboratoriais (BPL); Acreditação; Equipamentos, material e
reagentes; Procedimentos Operacionais Padrão e Responsabilidades e Coleta, processamento,
armazenamento e descarte materiais.

Bibliografias Utilizadas:
ABNT NBR 12235: 1992. Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos. Rio de Janeiro; ABNT; 1992.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Manual de Segurança Biológica em Laboratório. 3. Editora OMS,
2004.

QUESTÃO: 70 - ANULADA. Diante deste recurso e reavaliação da questão de n° 70 da prova de
Conhecimentos Específicos do cargo de TPPS nível II – Biologia foi constatado que realmente ocorreu
duplicidade nas alternativas corretas (A e E), sugiro assim anulação da mesma.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL II) - PSICOLOGIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 54 – ANULADA. O texto citado pelo requerente do recurso se encontra no livro. Se trata de uma
questão de interpretação do texto citado e não do conteúdo em si. A resposta "os funcionários" faz parte da
descrição de um todo, explícito antes da pontuação dois-pontos. A frase "A ARH dever ser avaliada por todos
os seus clientes e parceiros" é seguida de dois pontos, e após isso são descritos quem são os clientes e
parceiros. É possível compreender que a resposta correta é a A, através da leitura do texto. Entretanto, deve
ser admitido que a formulação ideal da resposta D seria "apenas os funcionários" e não "os funcionários"
como foi efetivamente colocado.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL II) - BIOMEDICINA OU FARMÁCIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'D'. No Edital nº08/2014, página 71, consta nas referências do
Concurso TPPS (Nível II) a referência: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). ABNT NBR ISO
17025:2005. Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro;
ABNT; 2005. Esta referência descreve no capítulo : Auditoria de Medição " Nas auditorias de medição : a) os
resultados obtidos pelo laboratório, incluindo a incerteza de medição, são compatíveis com o valor verdadeiro
convencional atribuído ao padrão itinerante; b) as incertezas obtidas são compatíveis com a melhor
capacidade de medição informada pelo laboratório; c) os registros e os certificados emitidos pelo laboratório
atendem aos requisitos da acreditação; d) o laboratório manuseia corretamente o padrão itinerante; e) o
laboratório realiza a análise crítica de pedidos, propostas e contratos." Desta forma o referencial bibliográfico
está de acordo com a questão proposta.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL II) - MEDICINA DO TRABALHO - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'A'. O recurso relativo à questão fixa seu argumento na Norma
Regulamentadora nº 24 da Portaria nº 3.214/78. A exigência de vestiário duplo relaciona-se ao asbesto e



negro de fumo, conforme descrito na bibliografia publicada para o Concurso, intitulada Insalubridade e
Periculosidade: aspectos técnicos e práticos, 12ª edição, 2013, Editora LTr, autores Tuffi Messias Saliba e
Márcia Angelim Chaves Corrêa, página 98, item 15: "O empregador deverá dispor de vestiário duplo para os
trabalhadores expostos ao asbesto", e conforme descrito na página 103 dessa mesma bibliografia indicada,
item 7: "O empregador deverá fornecer gratuitamente uniformes aos trabalhadores expostos ao negro de
fumo, de modo a impedir o seu contato com o produto, além de manter vestiário duplo para a utilização dos
trabalhadores que exerçam suas atividades em área de negro de fumo. Portanto, questão 56 mantida,
gabarito A mantido, recurso indeferido.

QUESTÃO: 60 - ANULADA. O recurso apresenta argumento baseado na bibliografia publicada no Edital, do
Ministério da Saúde do Brasil, Doenças Relacionadas ao Trabalho: manual de procedimentos para os
serviços Saúde, 2001, página 210, onde efetivamente esse MANUAL indica como exame laboratorial o ácido
tricloroacético na urina para controle da exposição ocupacional ao tricloroetileno. As dosagens urinárias
periódicas de ácido tricloacético são destinadas para trabalhadores expostos ao TETRACLOROETILENO,
conforme outra bibliografia publicada no Edital, Manuais de Legislação Atlas. Segurança e Medicina do
Trabalho. Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978, 74ª Edição, Editora Atlas, 2014. A bibliografia do
Ministério da Saúde do Brasil está diferente, levando a assinalar a alternativa A. ENTÃO, como vemos, há
incongruência entre duas bibliografias indicadas e, no recurso, há a argumentação que segundo essa
bibliografia do Ministério da Saúde do Brasil, o gabarito da questão seria A, e não a letra E. O agente químico
TRICLOROETILENO é monitorado com dosagem urinária de TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS NA URINA,
valor máximo permitido é de 300 mg por grama de creatinina, ao passo que o agente químico
TETRACLOROETILENO é monitorado CORRETAMENTE com dosagem urinária de ÁCIDO
TRICLOROACÉTICO, com valor máximo permitido de 3,5 mg por litro, conforme bibliografia do Edital,
Manuais de Legislação Atlas, 2014 e conforme a Norma Regulamentadora nº 7 do Ministério do Trabalho e
Emprego, Quadro I, Parâmetros para controle biológico da exposição a alguns agentes químicos. O gabarito
correto é a alternativa E, ou seja, conforme bibliografia do Edital - MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 2014,
e segundo a Norma Regulamentadora NR nº 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, as dosagens urinárias
de ácido tricloroacético devem ser executadas em trabalhadores expostos ao TETRACLOROETILENO. O
enunciado da questão está correto, o gabarito está correto, letra E. Ocorreu incongruência entre as
bibliografias publicadas no Edital. O argumento do recurso se prende ao Ministério da Saúde do Brasil, que
indica o ácido tricloroacético para trabalhadores expostos ao tricloroetileno. Por haver incongruência entre as
duas bibliografias, a questão será anulada.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA - HEMATOLOGIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - ANULADA. As bibliografias não são adequadas nem atuais, e se contradizem com
frequência. Concordo com a alegação constante nos recursos.

QUESTÃO: 54 - ANULADA. As bibliografias não são adequadas nem atuais, e se contradizem com
frequência. Concordo com a alegação constante nos recursos.

QUESTÃO: 57 - ANULADA. As bibliografias não são adequadas nem atuais, e se contradizem com
frequência. Concordo com a alegação constante nos recursos.

QUESTÃO: 59 - ANULADA. As bibliografias não são adequadas nem atuais, e se contradizem com
frequência. Concordo com a alegação constante nos recursos.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 51 aborda um tema fundamental (básico; primário) da
Genética e Biologia Molecular. Os conhecimentos citados são datados da década de 1910, sendo os
fundamentos que permitiram a compreensão da estrutura e organização de genes e genomas, o que
sustentou todo o avanço dos processos de manipulação molecular e compreensão da biologia molecular. Tal
assunto consta da bibliografia referida como de estudo para esta prova (ver Watson et al, 2009 - Capítulo 1).
No contexto do enunciado, para entendedores do tema, fica expresso que os descendentes sem
recombinação (171) são semelhantes aos pais.

QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 52 aborda um tema fundamental (básico; primário) da
Genética e Biologia Molecular. Os conhecimentos citados são datados da década de 1910, sendo os
fundamentos que permitiram a compreensão da estrutura e organização de genes e genomas, o que
sustentou todo o avanço dos processos de manipulação molecular e compreensão da biologia molecular. Tal
assunto consta da bibliografia referida como de estudo para esta prova (ver Watson et al, 2009 - Capítulo 1).

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. Desde 1952, está decifrado com precisão que as ligações ésteres
de fosfato que mantêm os nucleotídeos unidos configuram-se corretamente assim: "grupo fosfato do carbono
5' de um desoxirribonucleotídeo ligado ao carbono 3' do desoxirribonucleotídeo adjacente'. Note-se que, por



definição, não cabe detalhar os grupamentos formadores das estruturas PENTOSE, FOSFATO e BASE do
nucleotídeo, uma vez que as mesmas modificam-se na ligação. Verificar a bibliografia sugerida para a prova
(Watson et al, 2009; p.14).
.
QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'E'. Confere-se que as três assertivas estão corretas, a saber: I- Os
espaços entre os fragmentos de Okazaki são, por definição, preenchidos pela ação da DNA polimerase I.
Numa expansão desta informação poder-se-ia citar que o preenchimento se dá nos espaços deixados pela
remoção de segmentos provisórios iniciadores da polimerização (primers), sendo finalizado pela ação de
DNA ligases. II- Ainda que a complexidade do processo permita a descrição detalhada em relação à
composição molecular da DNA polimerase III citando as suas subunidades ou considerando a terminologia de
"holoenzima", na qual há conjugação de unidades formadas por porção protéica (cadeias polipeptíticas) e por
porção não-protéica (radical prostético; coenzima); ainda que, no detalhamento, o produto de DnaX seja
derivado em tau e/ou gama, no processo "altamente complexo", como descrito no enunciado da questão, a
DNA polimerase III funciona, por definição, como uma maquinaria molecular composta por um conjunto
funcional de nove proteínas. Conferir na bibliografia sugerida para a prova (Watson et al, 2009).
.
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. Observe-se o texto extraído da literatura recomendada: "Todas as
DNA polimerases adicionam o novo nucleotídeo no grupo 3'-OH do último nucleotídeo da cadeia em
crescimento. Ele é sintetizado na direção 5' para 3', de forma que a polimerase se movimenta ao longo da
fita-molde de DNA na direção de 3' para 5' ". Nota-se que há diferença clara entre o sentido da síntese do
novo segmento de DNA, e o sentido da movimentação da DNA polimerase na fita-molde. A confusão de
entendimento com relação ao sentido requerido na questão reflete pouca clareza acerca do o mecanismo.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado inicia esclarecendo sobre a grande quantidade de
variáveis envolvidas no processo de controle da expressão gênica, cujo conhecimento ainda não é amplo. As
assertivas são objetivas ao citar alternativas que identificam a fase do desenvolvimento humano da qual a
expressão do gene é dependente: no caso, a fase adulta apenas.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'B'. O programa da prova inclui conhecimentos de epidemiologia
molecular, os quais aplicam métodos analíticos estatísticos a dados oriundos de exames moleculares na
busca de soluções aos problemas de saúde pública. Entre as atribuições do cargo funcional, o profissional
deve executar, monitorar e avaliar projetos de pesquisa científica. Tal assunto consta da bibliografia referida
como de estudo para esta prova (ver Fletcher et al, 1996). Refere-se ainda que a bibliografia Fletcher et al,
1996 foi apontada como referência recomendada pelos organizadores do concurso como base bibliográfica
para esta prova.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'A'. Em definição amplamente aceita e presente na literatura sugerida
para a prova (ver p.ex., Watson et al, 2009, Cap. 6), a transfecção clássica usando lipossomos considera as
seguintes condições: DNA negativamente carregado em pH neutro (graças ao grupamento fosfodiéster da
cadeia nucleotídica) mistura-se com lipídeos naturalmente catiônicos; as moléculas de lipídeos formam uma
bicamada em torno das moléculas de DNA originando os lipossomos. Estes, por sua vez, são então
misturados com células de mamíferos carregadas negativamente na sua superfície de tal maneira que os
lipossomos carregados positivamente interagem com as células. Situações particulares de exceção não
foram consideradas, e a bibliografia Siddhesh et al, 2005 não estava sugerida como referência para esta
prova.
.
QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. Observa-se que, no contexto em que o tema é apresentado, o
item 'C' refere-se única e diretamente à divergência dos elementos Alu no tema 'transposons'. A questão não
indica qualquer referência que remeta a uma comparação relativa à origem da vida, dos organismos ou do
homem no planeta, ou à origem do universo. Se o caso fosse esta comparação, seria necessária a citação de
um ponto fixo no processo evolutivo para que fosse feita a análise temporal. Toda a informação da questão
está, portanto, fixada não em uma escala de tempo universal, mas sim na consideração relativa ao início da
divergência dos elementos Alu no tema 'transposons', a qual, neste caso (e por sua vez), é tão antiga quanto
a sua própria existência e quanto ao estabelecimento inicial destes elementos nos variados genomas.
.
QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'C'. Observa-se que, no contexto em que o tema é apresentado, a
questão aborda a capacidade de clonagem dos vetores comuns relacionando o tipo de vetor ao tamanho do
inserto. Tal conteúdo aparece objetivamente referido na bibliografia recomendada para a prova (ver Watson
et al, 2009. Cap. 4), citando que, respectivamente, BAC, PAC, YAC, cosmídeo e fosmídeo permitem receber
insertos dos seguintes tamanhos (em kb): <300, 130-150, 200-2000, 30-46 e <23.
.
QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'A'. O programa da prova inclui conhecimentos de epidemiologia
molecular, os quais aplicam métodos analíticos estatísticos a dados oriundos de exames moleculares na
busca de soluções aos problemas de saúde pública. Entre as atribuições do cargo funcional, o profissional
deve executar, monitorar e avaliar projetos de pesquisa científica. Tal assunto consta da bibliografia referida
como de estudo para esta prova (ver Fletcher et al, 1996). Refere-se ainda que a bibliografia Fletcher et al,
1996 foi apontada como referência recomendada pelos organizadores do concurso como base bibliográfica
para esta prova. / Sobre as atribuições da categoria funcional Técnico Superior em Produção e Pesquisa em
Saúde (Nível III - mestrado correlato com a área de atuação): Exige-se que atenda aos requisitos de
habilitação básica e de habilitação adicional, com qualificações essenciais para o recrutamento. Do
profissional de nível superior selecionado exige-se domínio teórico para conduzir pesquisa, orientação e
desenvolvimento de programas e projetos que envolvam as áreas de Saúde.



QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'D'. Como citado no enunciado, a temática da questão envolve o uso
de ferramentas de biologia molecular. Assim, a questão aborda uma ferramenta própria da Biologia
Molecular. Mais do que transitar perifericamente pela vasta área da bioinformática, os conhecimentos citados
tratam-se de ferramentas do dia-a-dia de um laboratorista que trabalha na busca de soluções aos problemas
de saúde pública. Entre as atribuições do cargo funcional, o profissional deve executar, monitorar e avaliar
projetos de pesquisa científica. Tal assunto consta da bibliografia referida como de estudo para esta prova
(ver Watson et al, 2009 - Capítulo 12). Refere-se ainda que a bibliografia Watson et al, 2009 foi apontada
como referência recomendada pelos organizadores do concurso como base bibliográfica para esta prova. /
Sobre as atribuições da categoria funcional Técnico Superior em Produção e Pesquisa em Saúde (Nível III -
mestrado correlato com a área de atuação): Exige-se que atenda aos requisitos de habilitação básica e de
habilitação adicional, com qualificações essenciais para o recrutamento. Do profissional de nível superior
selecionado exige-se domínio teórico para conduzir pesquisa, orientação e desenvolvimento de programas e
projetos que envolvam as áreas de Saúde.

QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'C'. A análise da questão simultaneamente com a bibliografia
recomendada para a prova permite concluir que a abordagem foi corretamente apresentada, e que a relação
entre o único termo amplamente aceito como adequado para a definição apresentada é 'poder estatístico'. O
programa da prova inclui conhecimentos de epidemiologia molecular, os quais aplicam métodos analíticos
estatísticos a dados oriundos de exames moleculares na busca de soluções aos problemas de saúde pública.
Entre as atribuições do cargo funcional em disputa, o profissional deve executar, monitorar e avaliar projetos
de pesquisa científica, tecnologia e inovação. Tal assunto consta da bibliografia referida como de estudo para
esta prova (ver Fletcher et al, 1996 - Capítulo 9). Refere-se ainda que a bibliografia Fletcher et al, 1996 foi
apontada como referência recomendada pelos organizadores do concurso como base bibliográfica para esta
prova, e que Callegari-Jacques, 2007 não foi apontada como bibliografia recomendada.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL III) - FARMÁCIA OU BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU MEDICINA
VETERINÁRIA OU QUÍMICA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'E'. O gabarito da questão está correto, pois a quantidade de DNA
para análise por RFLP deve ser de, no mínimo, 50 e não 100 nanogramas como está definido na alternativa.
ver Butler, 2005, página 29.

QUESTÃO: 54 - ANULADA. A questão será anulada.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva III está correta e de acordo com a bibliografia
indicada, diferente da argumentação constante no recurso.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. As únicas combinações enzimáticas que geram os fragmentos B
e C conforme pedido no enunciado são a da alternativa D conforme o gabarito.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme bibliografia sugerida no programa, Butler, 2005, fica
bem claro que todas as alternativas estão citadas na referida bibliografia, na página 20, menos a da letra B
que indica diminuição do pH, portanto será mantida.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a bibliografia do concurso, Butler, 2005, este
material ainda não tinha sido testado para extração de vestígio biológico, e como devemos seguir os dados
da literatura que foi sugerida, a questão está correta, este material só foi testado mais tarde como revelam os
dados do congresso de 2011.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. O ponto em questão "requisitos gerais para competência de
laboratórios de ensaio e calibração - NBR ISO/IEC 17.025/2005" está referido no programa deste edital.

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'A'. Para entender as assertivas das questões, sugiro conferir a
bibliografia recomendada, Butler, 2005, capitulo 2, pagina 29, tabela 2.1.

QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'E'. O termo anelamento é de uso comum para este fim.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL III) - MEDICINA VETERINÁRIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'D'. Não cabe esse recurso. A Resolução Normativa que trata da
função de responsabilidade técnica do Médico Veterinário no biotério, é a Resolução Normativa n°6, de 6 de
julho de 2012. Portanto, a revogação de parte da RN°3, não interfere na resposta. A RN3 não trata do médico
veterinário e sim do CIAP.



QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'E'. Como mostrado pela requerente na bibliografia exposta, na
página 75, a homeostase é o estado que o animal tenta controlar sem ambiente interno (temperatura,
conteúdo hídrico, etc...) com o ambiente externo por um certo tempo. Isso só já demostraria que mudanças
abruptas, não permitem adaptação em tempo hábil para roedores. Mas mais claramente, podemos ver em
bibliografia refecida para o concurso: na pag. 60 do Livro Lapchick, Mattarai e Ko, Cuidados e Manejo de
Animais de Laboratório, cap. Bem-Estar, de Rivera, E, onde a autora coloca: " Muitos pesquisadores não
levam em consideração que os animais de experimentação são, em geral, muito pequenos, com alta taxa
metabólica, e que reagem fortemente aos estímulos". Portanto, trocas abruptas são capazes de matá-los.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'. A Lei 11994 é clara, basta ler os Artigos 2° e 3° " O disposto
nesta Lei aplica-se aos animais das espécies classificadas como filo Chordata, subfilo Vertebrata, observada
a legislação ambiental. Art. 3o Para as finalidades desta Lei entende-se por: I - filo Chordata: animais que
possuem, como características exclusivas, ao menos na fase embrionária, a presença de notocorda, fendas
branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único; II - subfilo Vertebrata: animais cordados que têm, como
características exclusivas, um encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral; No
enunciado da questão estava claro que a questão referia-se a animais utilizados em pesquisa científica e
ensino. Em relação ao exposto pelo UFAW, não cabe para o Brasil, pois a Lei Arouca é a que rege a
experimentação animal em nosso país.

QUESTÃO: 56 - ANULADA. Recursos procedentes. Questão anulada.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. Está correta a questão. No enunciado está claro que estamos
falando da Diretriz de Eutanásia do CONCEA e não do Guia referido. E por esta diretriz, o médico veterinário
deve supervisionar e não estar presente em todas as eutanásias.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão está correta. O que está sendo solicitado é o método
de eutanásia que está descrito no item, portanto, está escrito exsanguinação por punção cardíaca, esse
método só é aceitável se houver anestesia geral. Além de estar escrito na diretriz, cabe ao veterinário que
tem conhecimento sobre animais experimentais saber disso.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'A'. Mantenho a resposta correta. 1-No item B está escrito que a
circulação de pessoas é a barreira MAIS IMPORTANTE. Essa não é uma verdade, pois em biotérios de
criação a manutenção da colônia fechada (sem entrada de outros animais), o controle da sanidade dos
animais e a esterilização de materiais, são mais importantes do que evitar a circulação de pessoal. 2-
Acredito que está clara a questão, já que o enunciado diz claramente que estamos perguntando sobre a
CONTAMINAÇÃO biológica. Essa, para ser evitada depende de várias barreiras: Físicas (edificação,
materiais construtivos e equipamentos de esterilização), QUÍMICAS (material de limpeza, detergentes e
desinfetantes usados na limpeza diária) e de MANEJO (circulação de pessoal, controle de entrada de
animais, esquema de controle sanitário adequado). Portanto, fica claro que a circulação de pessoal é UMA
das barreiras, mas não a ÚNICA e mais importante. Recomendo a leitura da Parte IV do Livro Lapchick,
Mattarai e Ko, Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'C'. Segundo a NR3° BIOTÉRIO: local onde são criados ou mantidos
animais para serem usados em ensino ou pesquisa científica, que possua controle das condições ambientais,
nutricionais e sanitárias. Portanto a afirmativa um está incorreta, pois as questões nutricionais e sanitárias,
são tão importantes quanto a ambiental. BIOTÉRIO DE EXPERIMENTAÇÃO: local destinado à manutenção
de animais em experimentação por tempo SUPERIOR a 12 (doze) horas; Na questão está escrito
SUPERIOR A 24 horas, portanto errado. LABORATÓRIO EXPERIMENTAL: local destinado à realização de
procedimentos com animais. Se o animal permanecer mais que 12hs ele estará em um biotério de
experimentação. Essa é a grande diferença entre biotério de experimentação e Laboratório de
experimentação. E existe devido ao controle de luz ambiental, que deve ser com ciclo controlado de claro e
escuro (12 horas claro e 12 horas escuro). Um veterinário que irá trabalhar com experimentação animal tem o
dever de saber disso, pois é um dos fatores mais preocupantes para o bem-estar e saúde do animal. Essa
questão, ao meu ver, mede o conhecimento que o profissional deverá ter para executar a tarefa que está
sendo proposta a ele nesse concurso.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'E'. Ver página 491, capítulo 30- Criopreservação, autro Marcel
Frajblat e Vera Lúcia Lângaro Amaral, do Livro Lapchick, Mattarai e Ko, Cuidados e Manejo de Animais de
Laboratório.

QUESTÃO: 69 - ANULADA. No cabeçalho deveria estar escrito INCORRETA.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL III) - FARMÁCIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. Não ficou claro o recurso, pois o gabarito indica D. Logo, não há
o que responder, uma vez que a alternativa III é correta, conforme o gabarito. A questão E não é "dada" como
correta pelo gabarito. Além disso, no item V, a afirmação 'após exposição "dermica" ' está errada. As
intoxicações por metanol geralmente ocorrem após exposições orais.



QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme Oga, Parte 4, Toxicologia Social e de Medicamentos,
página 408, item 9, 1o. Parágrafo: '... Os efeitos depressores causados pelo consumo de quantidades
moderadas de álcool, .... são potencializados pela ingestão de sedativos-hipnóticos, anticonvulsivantes,
antidepressivos, ansiolíticos ou narcóticos.". Logo, o item III está correto. O fato do álcool afetar os efeitos do
antidepressivo não quer dizer que o antidepressivo não possa afetar os efeitos do álcool também.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com Andrade Filho, p 340l, Gases Irritantes: "Os gases
irritantes sáo substâncias de ação local que agridem principalmente o trato respiratório as mucosas, pele e
olhos e podem levar à inflamação tecidual, e consequentemente , aumentar o risco de infecções secundárias.
Eles podem produzir efeitos irritantes no trato respiratório superior e inferior, mas o risco principal e a
localizaçao principal primária dos sintomas dependem da sua solubilidade na água e da concentração à qual
os indivíduos se expõem. São divididos em dois grupos principais baseados em sua solublidade em agua: -
gases altamente solúveis: ... gases menos solúveis De acordo com a bibliografia empregada para elaborar a
questão, os gases irritantes são substâncias de ação LOCAL. Os efeitos sistêmicos que podem ocorrer por
ação de gases não são devido à distribuição sistêmica, pois, ainda de acordo como Aderbal Filho, "os gases
altamente solúveis produzem efeitos nas membranas, mucosas dos olhos, nariz e garganta, ... e os gases
menos solúveis... podem atingir o trato respiratório superior onde sua toxicidade será exercida". Ocorre que
estes gases podem estimular reações inflamatórias e náuseas, por exemplo. A ação no sistema respiratório
não é considerada efeito sistêmico, uma vez que a exposição foi via inalatória.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi redigida contextualizando uma análise toxicológica
em matriz biológica, tipo de matriz empregada na maior parte das análises realizadas nesta área do saber,
visando extrair/separar o analito da matriz, separando-o dos demais compostos de maior polaridade, os quais
permanecem na matriz após a extração. Conforme Moreau, caoítullo 14, p142, item Escolha do Solvente
Extrator: "Em geral, para extração nas matrizes biológicas, os solventes menos polares apresentam maior
seletividade, e assim a escolha do solvente extrator é usualmente do menos polar no qual o fármaco é
solúvel" Além disso, a alternativa está iniciada pela expressão "em geral", justamente para indicar que é em
grande parte das situações, mas não na sua totalidade.

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'B'. No item II não foi mencionada a etapa "lavagem da coluna com
solventes para remoção de interferentes". Ver Moreau, capítulo 16, p 157.

QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa II se refere à CERTA portabilidade, justamente
considerando que existem diversas restrições, entre elas a considerada no recurso. No entanto, na referida
questão, o cromatógrafo líquido de alta eficiência está sendo comparado com o cromatógrafo gasoso (CG) o
qual deve ter tubulações de gases que o mantém fixo em um local. Para deslocar um CG, além dos pontos
levantados no recurso, é necessário realizar instalações/tubulações de gases especiais, as quais são de alto
custo.

.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'E'. As três opções de nomes científicos possuem o gênero e epíteto
específico grafadas em itálico e com autor e ano da publicação grafada sem itálico, tal como orienta o Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica. A fonte utilizada para elaboração da prova permite a distinção do
itálico e, portanto, a questão não deve ser alterada.

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'B'. Amorim (2002, p.21) apresenta a seguinte explicação a cerca da
discussão proposta por De Pinna (1991): “As homologias primárias são as hipóteses de homologia feitas com
base em critérios auxiliares (topológicos ou ontogenéticos); as homologias secundárias são as sinapomorfias
que resultam de uma análise filogenética. Isso resulta em que a determinação de "homologia primária"
corresponde a uma verificação da homologia das estruturas nas quais diferenças foram encontradas,
enquanto que a homologia secundária verifica a distributividade das diferenças, fazendo uma afirmação sobre
origem única e origem múltipla dessas modificações.” Tomada esta afirmativa não é possível considerar que
a assertiva I. Sinapomorfia não representa uma homologia, possa estar correta, uma vez que segundo De
Pinna (1991) sinapomorfia seria a verificação da correspondência histórica de homologia.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'E'. O solicitante pede alteração de gabarito para alternativa "E",
porém o gabarito oficial é a alternativa "E", de modo que este recurso não é cabível.

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'C'. As questões foram baseadas nas bibliografias apresentadas no
edital. As bibliografias do edital não apresentam Hymenoptera como vetores de doenças para humanos e as
bibliografias apresentadas pelo solicitante do recurso não estão incluídas no edital. Assim, o recurso não será
aceito, pois infringiria as regras de elaboração da prova".

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'D'. Não há inadequação na questão uma vez que a presença de
seda, excrementos e insetos mortos é SOBRE o produto armazenado. Tanto estes fatores quanto o consumo
do produto armazenado danificam e reduzem a qualidade do produto e, portanto, respondem as exigências
da questão, sendo a alternativa correta.



CARGO(S): TPPS (NÍVEL III) - QUÍMICA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 52 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. O recurso está
correto, a alternativa correta é a "c" realmente, pois a quantidade da "b" equivale a 500 mg de MSG.

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso não respondido, pois não está de acordo com o item 7.3
do Edital de Abertura.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL III) - BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMÁCIA OU ENGENHARIA DE
ALIMENTOS OU QUÍMICA DE ALIMENTOS - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'C'. Essa questão versa sobre a Biossegurança em Laboratórios e foi
retirada da bibliografia recomendada In: Hirata HH, Hirata RDC, Mancini Fº J. Manual de Biossegurança,
Manole 2002.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'C'. O meio de ágar sangue é universalmente utilizado em
laboratórios, inclusive na área de alimentos. Mantenho a questão pois o levantamento realizado é caso
específico da sua utilização.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado cita: "...produtos químicos, reagentes e soluções
devem seguir os critérios...'. A alternativa 'D' cita: "Apresentar datas de preparação, de validade e de
estabilidade'. Tratando-se de um critério a ser seguido, os termos 'apresentar' ou 'ter disponível', neste
contexto, configuram-se como sinônimos.

QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão aborda temas presentes no documento 'Diretrizes
Gerais para o Trabalho em Contenção com Agentes Biológicos'. No seu item '3.4.2 Práticas adicionais para o
NB-4', consta literal e inequivocadamente que: "Além das práticas estabelecidas para o NB-3, devem ser
adotadas práticas adicionais, tais como: Os profissionais deverão ser alertados e estar cientes dos potenciais
riscos, além de conhecer as entradas e saídas específicas de emergência do laboratório. Somente os
profissionais necessários para a realização dos procedimentos de trabalho possuem permissão para entrar.
As portas de entrada e saída devem permanecer trancadas. Devem ser adotadas medidas de segurança
apropriadas, como controle de acesso por meio de livros ponto que registrem a data e o horário de todas as
pessoas que entram e saem do laboratório. A entrada e a saída do laboratório devem ser precedidas de
banho e troca de vestimenta, exceto nos casos de emergência".

CARGO(S): TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR OU GENÉTICA OU
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão, alocada como a primeira da prova específica, aborda
um tema fundamental (básico; primário) da Genética e Biologia Molecular. Os conhecimentos citados são
datados da década de 1910, sendo os fundamentos que permitiram a compreensão da estrutura e
organização de genes e genomas, o que sustentou todo o avanço dos processos de manipulação molecular.
A bibliografia sugerida para a prova (Watson et al, 2009) apresenta este tema no seu capítulo inicial (Capítulo
1).

QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão, alocada como segmento da primeira da prova
específica, aborda um tema fundamental (básico; primário) da Genética e Biologia Molecular. Os
conhecimentos citados são datados da década de 1910, sendo os fundamentos que permitiram a
compreensão da estrutura e organização de genes e genomas, o que sustentou todo o avanço dos processos
de manipulação molecular. A bibliografia sugerida para a prova (Watson et al, 2009) apresenta este tema no
seu capítulo inicial (Capítulo 1).

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. Confere-se que as três assertivas estão corretamente
assinaladas com 'V' e 'F'. É verdadeiro afirmar que segmentos de cDNA representam proteínas expressas em
um determinado tecido, dado que: clones de cDNA são segmentos genômicos derivados de mRNAs; a
transcrição destas moléculas de mRNA in vivo, permite sua tradução e, ao serem traduzidas, formam as
proteínas próprias do tecido. Conferir na bibliografia sugerida para a prova (Watson et al, 2009, Cap. 4).

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão aborda uma ferramenta própria da Biologia Molecular.
Mais do que transitar perifericamente pela vasta área da bioinformática, os conhecimentos citados tratam-se



de literatura científica, dado que são bancos de dados de interesse da saúde pública. A temática da questão
encaixa-se no programa da prova uma vez que aborda uma ferramenta essencial na busca de soluções aos
problemas de saúde pública. Entre as atribuições do cargo funcional em disputa, o profissional deve planejar,
coordenar, orientar e liderar projetos de pesquisa científica. Tal assunto consta da bibliografia referida como
de estudo para esta prova (ver Watson et al, 2009 - Capítulo 12). Refere-se ainda que a bibliografia Watson
et al, 2009 foi apontada como referência recomendada pelos organizadores do concurso como base
bibliográfica para esta prova. / Sobre as atribuições da categoria funcional Técnico Superior em Produção e
Pesquisa em Saúde (Nível IV - Doutorado correlato com a área de atuação): Exige-se que atenda aos
requisitos de habilitação básica e de habilitação adicional, com qualificações essenciais para o recrutamento.
Do profissional de nível superior selecionado exige-se domínio teórico para conduzir pesquisa, orientação e
desenvolvimento de programas e projetos que envolvam as áreas de Saúde.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'B'. Confere-se que as três assertivas estão corretamente
assinaladas com 'V' e 'F'. É verdadeiro afirmar que o resultado de um alinhamento permite identificar e/ou
inferir a função de um gene ou genoma quando for identificada homologia com segmentos de função já
conhecida. É também correto afirmar que, da mesma forma, o posicionamento evolutivo pode ser revelado
nesta análise, uma vez identificada à homologia entre as sequencias. Sequências homólogas são aquelas
similares por serem evolutivamente relacionadas. Duas sequências com diferentes graus de similaridade não
podem ser categorizadas com 'alta' ou 'baixa' homologia, pois homologia se refere à origem evolutiva e não à
similaridade. Conferir na bibliografia sugerida para a prova (Watson et al, 2009, Cap. 12). As bibliografias
Thompson et al, 1994; Chenna et al, 2003; Larkin et al, 2007; Higgins et al, 1988; Saitou et al, 1987 ou Barton
et al, 2010 não são tão mais atualizadas e não estavam sugeridas como referências para esta prova.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. O programa da prova inclui conhecimentos de técnicas
moleculares variadas para fins de diagnóstico, identificação de mutações, entre outros. Tal assunto consta da
bibliografia referida como de estudo para esta prova, nos temas que abordam técnicas em genética,
genômica e biologia molecular. / Sobre as atribuições da categoria funcional Técnico Superior em Produção e
Pesquisa em Saúde (Nível IV - Doutorado correlato com a área de atuação): Exige-se que atenda aos
requisitos de habilitação básica e de habilitação adicional, com qualificações essenciais para o recrutamento.
Do profissional de nível superior selecionado exige-se domínio teórico para conduzir pesquisa, orientação e
desenvolvimento de programas e projetos que envolvam as áreas de Saúde.

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'B'. A análise da questão simultaneamente com a bibliografia
recomendada para a prova (Fletcher et al, 1996. Cap. 2), permite concluir que a abordagem foi corretamente
apresentada, e que a relação entre os termos é aceita como adequada. Refere-se ainda que o VIM
(VOCABULÁRIO INTERNACIONAL DE METROLOGIA) não consta como bibliografia recomendada como
referência para esta prova.

QUESTÃO: 70 - ANULADA. A análise da questão simultaneamente com a bibliografia recomendada para a
prova permite concluir que a abordagem foi corretamente apresentada. O programa da prova inclui
conhecimentos de epidemiologia molecular, os quais aplicam métodos analíticos estatísticos a dados
oriundos de exames moleculares na busca de soluções aos problemas de saúde pública. Tal assunto consta
da bibliografia referida como de estudo para esta prova (ver Fletcher et al, 1996 - Capítulo 9, Tabela 9.1).
Aceita-se que tal literatura amplia conceitos e explicações de forma que possam ser compreendidos de
maneira bem generalizada. Não há nela discussões ou detalhamentos que especifiquem cada teste
apresentado, por exemplo. Entende-se que é correto considerar o que está apresentado nesta literatura, e
não em outras, no momento de considerar uma questão; dado que esta foi a definida como a de referência.
Reforça-se ainda que a bibliografia Fletcher et al, 1996 foi apontada como a referência recomendada pelos
organizadores do concurso como base bibliográfica para esta prova. Sobre o tema: Teste de Mann-Whitney
(ou Wilcoxon-Mann-Whitney) Amostras Independentes: No propósito de se testar se as distribuições de uma
variável são ou não iguais em duas populações (amostras), isto é, testar se uma população tende a ter
valores diferentes da outra, ou se elas têm a mesma mediana, usa-se o teste chamado Mann-Whitney.
Considerando amostras independentes das duas populações com variável em escala de medida pelo menos
ordinal (qualitativa ordinal ou quantitativa), o teste de Mann-Whitney organiza os dados em postos
combinando as duas amostras, ordenando tais valores, do menor para o maior, independentemente do fato
de qual população cada valor provém. A hipótese em teste indica que uma população tem valores maiores ou
menores do que a outra, e a hipótese nula diz que elas têm a mesma mediana. Ao se rejeitar a hipótese nula
(de que as duas amostras têm a mesma mediana), pode-se concluir que as medianas nas duas populações
são diferentes e que os dois conjuntos de dados têm distribuições com diferenças estatisticamente
significantes. Contudo, referente a análise estatística questionada, considera-se que a simplificação do
enunciado gerou ponderações paralelas, causando dubiedade. Dessa forma, a questão deve ser anulada.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM MEDICINA OU CIÊNCIAS DA SAÚDE - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão trata do documento 'Manual: Práticas de Qualidade na
Pesquisa Biomédica Básica', o qual apresenta no seu item '4.3 Documentação', o subitem '4.3.4 Uso de
cadernos de anotações'. Neste trecho, o documento expressa algumas vantagens em usar o caderno de
anotações, como: "Tudo está anotado no caderno, nada é perdido; O caderno está sempre a mão, é prático
de carregar dentro do laboratório e no campo; Cada pessoa é responsável pelo seu próprio caderno; É fácil



arquivar cadernos numerados consecutivamente; Em alguns países, as leis sobre patentes requerem o uso
de cadernos", mas informa que, contudo, existem desvantagens também, entre elas: "O Planejamento e os
registros são misturados na mesma página, ficando difícil distinguir as correções feitas num determinado
plano, ou determinar se os dados concordam com o plano, ou se os desvios foram propositais ou não".

QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão trata do documento 'Manual de segurança biológica
em laboratório', item '1- Princípios Gerais' onde se encontra o quadro 3, o qual apresenta o resumo dos
requisitos para os diversos níveis de segurança biológica. Neste quadro, cita-se que 'autoclave com duas
portas' e 'câmara de vácuo' são, ambos, mecanismos de proteção obrigatórios apenas para laboratórios com
segurança biológica de nível quatro. A análise da questão permite concluir que um equívoco de digitação não
prejudica o pleno entendimento do que está sendo solicitado. Além disto, apenas com o conhecimento acerca
do quesito 'autoclave com duas portas', a questão poderia ser resolvida com sucesso.

CARGO(S): TPPS (NÍVEL IV) - DOUTOR EM GENÉTICA OU BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR -
PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme bibliografia indicada no programa Butler, 2005,
apendice II, pagina 576, das alternativas oferecidas na prova, o locus D21S11 é o que possui mais alelos (23)
descritos.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme bibliografia sugerida no programa a questão está
correta e sua tradução também no português aceita-se palíndromo e palíndrome com o mesmo sentido, as
alternativas seguem o texto da referida bibliografia.

QUESTÃO: 56 - ANULADA. Questão será anulada

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. A probabilidade de duas pessoas aleatoriamente escolhidas
terem o mesmo genótipo não especificado é a soma dos quadrados das frequências de todos os genótipos. A
questão está correta.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme bibliografia sugerida no programa a resposta está
correta. ver Butler, 2005, pagina 71-72.

QUESTÃO: 60 - ANULADA. Anula-se a questão levando em consideração que o conteúdo não consta no
programa, a questão 60 refere-se a práticas de acondicionamento das evidências biológicas que terão seu
DNA analisado. Indiretamente este conteúdo deve ser de conhecimento do profissional que trabalhará com
vários tipos de evidencias biológicas, mas pode ser considerado, por muitos, como fora do contexto.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'E'. Com relação a assertiva I, mantém-se a resposta de alternativa
correta. A palavra “removido” foi utilizada no contexto de retirar, extrair porém deve-se levar em consideração
que foi utilizada também a palavra “juntamente”, ou seja, o corante sendo extraído juntamente, coextraído
com a amostra de fluido corporal. Dessa forma, o corante será uma parte da amostra a ser analisada, que
assim se constituirá do DNA proveniente do fluido corporal e do corante coextraído. - Com relação ao pedido
de anulação porque o conhecimento exigido não faz parte das atribuições do cargo ou do conteúdo
programático, o argumento também não foi aceito pois faz parte das atribuições do cargo o conhecimento de
técnicas de extrações de DNA e as dificuldades desse processo quando a amostra é proveniente de uma
cena de crime. A questão não fala da coleta de amostra NA cena de crime como argumentado, o que
realmente não é atribuição do cargo, mas sim o processamento de amostra VINDA de cena de crime para
fins de identificação. Além disso, o conteúdo faz parte do programa nos seguintes tópicos: Técnicas de
extração de DNA em diferentes amostras biológicas para fins de identificação humana; Interferentes de
análises de DNA. A base teórica para essa questão foi retirada da bibliografia do edital.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva E afirma: PRESENÇA de heteroplasmia em
indivíduos aparentados, ou seja, os investigados apresentam a heteroplasmia isso facilita a interpretação por,
muitas vezes, serem raras.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a normativa NBR ISO/IEC 17.025:2005 do programa,
na seção 13.2, página 9, do documento orientativo, que orienta para solicitação da acreditação de
laboratórios de ensaio, análises clínicas e de calibração, diz na primeira linha que deve ser solicitado a
DICLA.

QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'A'. O conteúdo da questão encontra-se na bibliografia indicada no
programa e refere-se ao acondicionamento de material biológico, conhecimento básico para especialistas que
trabalham com material biológico para análise. The biological evidence preservation handbook, pagina 16 -
18.



CARGO(S): TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM
GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PORTO ALEGRE, TSA (NÍVEL I) -

ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PELOTAS, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE

COLETIVA OU CURSO DE TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO
PÚBLICA - SANTA MARIA, TSA (NÍVEL I) - ADMINISTRAÇÃO OU SAÚDE COLETIVA OU CURSO DE
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM SAÚDE OU TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA - PASSO FUNDO

QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'B'. A filosofia de administração divulgado por Taylor em 1903 no
estudo Shop Management (Administração de Operações Fabris), tratava, principalmente, em pagar salários
altos e ter baixos custos de produção. Ford utilizando essa filosofia na fabricação em massa, propôs que as
peças e os componentes fossem padronizados e intercambiáveis e a especialização dos trabalhadores. A
Administração por Objetivos (APO) é uma expressão utilizada por Peter Drucker em 1955 no seu livro a
Prática da Administração, portanto bem depois do início dos estudos de Taylor e Ford na produção em
massa.

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'A'. A aceitação pelas pessoas é um fator preponderante para a
eficácia dos sistemas de controle. Portanto, o estudo dos aspectos comportamentais dos sistemas de
controle é fundamental. O autor (Maximiano) utilizado na elaboração da questão cita: os tipos de controle
sobre as pessoas (controle formal - autoridade formal, social - pressão do grupo social, técnico - pressão do
próprio trabalho); resistência aos sistemas de controle (provocada pelo sentimento de perda de liberdade);
avaliação de desempenho (fornecer feedback à equipe) e autocontrole (técnica de controle de pessoas mais
alinhadas com as práticas de gestão).

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitou a classificação das entidades na organização
política e administrativa brasileira e, em nenhum momento, afirmou que somente existiam as assertivas
propostas. A questão solicitava se as entidades apontadas nas assertivas estavam corretas, levando em
conta a descrição utilizado pela bibliografia (Meirelles).

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. Gitman (autor utilizado para elaborar a questão) define que
existem inúmeras medições de rentabilidade, que permitem ao analista avaliar os lucros da empresa em
relação a certo nível de vendas, a certo nível de ativos ou ao volume de capital investido. Fazem parte dos
índices de rentabilidade: demonstrações de resultado de tamanho comum, margem de lucro bruto, margem
de lucro operacional, margem de lucro líquido, lucro por ação, retorno do ativo total e retorno do capital
próprio. Os índices de atividade, segundo Gitman, medem a velocidade com que as várias contas são
convertidas em vendas ou caixa - entradas ou saídas. Fazem parte dos índices de atividade: giro dos
estoques, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento e giro do ativo total. Portanto o giro de
ativo total é um índice de atividade e não de rentabilidade.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo os autores utilizados - Turban, Rainer e Potter a
assertiva I é a única correta.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'E'. Os autores utilizados - Wright, Kroll e Parnell definem estratégia
como os planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos
gerais da organização. Segundo os próprios autores, pode-se encarar estratégia de três pontos de vantagem:
(1) a formulação da estratégia (desenvolvimento da estratégia); (2) implementação da estratégia (colocar a
estratégia em ação); e (3) controle estratégico (modificar ou a estratégia, ou sua implementação, para
assegurar que os resultados desejados sejam alcançados).

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'D'. O Sistema Toyota de Produção, segundo Maximiano (autor
utilizado para elaborar a questão), é baseado no binômio Produtividade e Qualidade. A Aprendizagem
Organizacional, segundo o mesmo autor, foi definida por Peter Senge que defende a ideia de que as
organizações, para terem sucesso, devem aprender a lidar com a mudança continua. Devem tornar-se
organizações que aprendem (learning organizations). Para esse aprendizado, Senge propõe cinco
disciplinas: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento
sistêmico. Portanto a assertiva I (aprendizagem organizacional) está incorreta.

QUESTÃO: 61 - MANTIDA alternativa 'E'. 1 - Thomas Hobbes, John Locke e Karl Marx são autores
clássicos de Teoria de Estado e são citados expressamente 2 - 3 - O artigo 60, § 4º, da CF de 1988 diz
expressamente que: "Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma
federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os
direitos e garantias individuais." Portanto, não faz menção à "forma republicana de governo". Não há motivo
para anular a questão, pois a letra E está INCORRETA. 4 - Idem à resposta 1. 5 - Idem à resposta 1.

QUESTÃO: 62 - MANTIDA alternativa 'B'. 1 - A Lei 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos) diz
expressamente no seu artigo 1°, parágrafo 2° que: "A União somente participará de consórcios públicos em
que também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados"
(conteúdo da alternativa "E"). A figura dos consórcios públicos está prevista no artigo 241 da Constituição
Federal, desde a Emenda Constitucional 19, de 04/06/1998. Posteriormente, a mencionada figura foi



regulamentada pela Lei 11.107/05. Os consórcios públicos surgiram para qualificar a Administração Pública,
em especial a saúde pública. Há, inclusive, dispositivo específico sobre o Sistema Único de Saúde (SUS):
"Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que
regulam o Sistema Único de Saúde ? SUS" (parágrafo 3° do artigo 1° da referida Lei). Ademais, na
bibliografia indicada, há diversas obras que tratam de forma pormenorizada do tema dos consórcios públicos,
tais como: - DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. - MEDAUAR, Odete. Direito
administrativo moderno. - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. - SALGADO,
Valéria Alpino Bigonha. Manual de Administração Pública democrática. 2 - Idem à resposta 1.

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'D'. 1 - Primeiro, a Era Vargas é a grande responsável pelo
surgimento da Administração Pública Burocrática em oposição ao Patrimonialismo. Segundo, a
Administração Pública Gerencial sempre tratou a Constituição Federal de 1988 como um retrocesso.
Inclusive, o modelo Gerencial faz um enorme esforço, a partir do PDRAE (1995) para alterar a Constituição
de 1988, obtendo êxito em 04/06/1998, quando da promulgação da Emenda Constitucional 19, que altera
profundamente o Capítulo sobre a Administração Pública no Brasil. 2 - A expressão "os anos 1930" dizem
respeito à década de 1930 e não ao ano de 1930. 3 - A afirmação constante na alternativa "A" diz
textualmente que "a Administração Pública Gerencial inspira-se na administração de empresas." Tal
afirmação é retirada literalmente do PDRAE (1995), principal documento teórico que introduz o modelo
Gerencial no Brasil. Ademais, tal como já foi explicitado na segunda parte da resposta à pergunta 1, a
Administração Pública Gerencial sempre tratou a Constituição Federal de 1988 como um retrocesso.
Inclusive, o modelo Gerencial faz um enorme esforço, a partir do PDRAE (1995) para alterar a Constituição
de 1988, obtendo êxito em 04/06/1998, quando da promulgação da Emenda Constitucional 19, que altera
profundamente o Capítulo sobre a Administração Pública no Brasil. 4 - O Decreto-lei n° 200/67 é mencionado
expressamente em diversas das obras indicadas na bibliografia do concurso, tais como: - MATIAS-PEREIRA,
José. Curso de Administração Pública. - SANTOS, Clezio Saldanha dos. Introdução à gestão pública. - DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. - MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. -
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. - SALGADO, Valéria Alpino Bigonha.
Manual de Administração Pública democrática. 5 - Idem à resposta 1.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'B'. 1 - Fundações de Apoio são fundações privadas de direito
privado, portanto não fazem parte da Administração Pública. 2 - As alternativas "A" (Organização Social), "C"
(Fundação de Apoio), "D" (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e "E" (Serviço Social
Autônomo) são INCORRETAS, pois nenhuma delas faz parte da Administração Pública Indireta, pois todas
são pessoas privadas de direito privado e sem fins lucrativos. Diversos autores que constam da bibliografia
indicada, tratam desta matéria, tais como: - DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. -
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito
administrativo. - SALGADO, Valéria Alpino Bigonha. Manual de Administração Pública democrática. 3 -
"Associação Pública" é a denominação dada aos consórcios públicos de direito público, conforme prevê o
artigo 6°, inciso I, da Lei 11.107/05 ("O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: I - de direito
público, no caso de constituir associação pública"). Associação Pública é uma das pessoas jurídicas que
compõe a Administração Pública Indireta. Diversos autores que constam da bibliografia indicada, tratam
desta matéria, tais como: - DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. - MEDAUAR, Odete.
Direito administrativo moderno. - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. -
SALGADO, Valéria Alpino Bigonha. Manual de Administração Pública democrática.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'A'. 1 - Dentre as cinco alternativas, apenas a letra "A" prevê uma
pessoa jurídica de direito público, ou seja, a agência reguladora (cuja natureza jurídica é autárquica).
Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista são sempre pessoas jurídicas de direito privado. Fundação
Estatal é a denominação dada pelo Projeto de Lei Complementar 92/2007 EXCLUSIVAMENTE às fundações
públicas de direito privado (portanto, tampouco possui personalidade jurídica de direito público). E Parceria
Público-Privada não é uma pessoa jurídica, possui natureza contratual. Diversos autores que constam da
bibliografia indicada, tratam desta matéria, tais como: - DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
administrativo. - MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. - MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de direito administrativo. - SALGADO, Valéria Alpino Bigonha. Manual de Administração Pública
democrática. 2 - Idem à resposta 1. 3 - O enunciado se refere "à organização administrativa" e não à
organização estatal, o que já determina que a pergunta está circunscrita EXCLUSIVAMENTE às pessoas
jurídicas de direito interno. Diversos autores que constam da bibliografia indicada, tratam desta matéria, tais
como: - DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. - MEDAUAR, Odete. Direito administrativo
moderno. - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. - SALGADO, Valéria Alpino
Bigonha. Manual de Administração Pública democrática. 4 - Fundações Públicas podem ser de direito público
ou de direito privado. Entretanto, Fundação Estatal (que é a alternativa existente quanto à figura fundacional)
é uma denominação dada EXCLUSIVAMENTE às fundações públicas de direito privado, o que não é o caso
da FEPPS. Diversos autores que constam da bibliografia indicada, tratam desta matéria, tais como: - DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. - MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. -
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. - SALGADO, Valéria Alpino Bigonha.
Manual de Administração Pública democrática.

QUESTÃO: 66 - MANTIDA alternativa 'C'. 1 - A definição de "poder de polícia" apresentada na alternativa
"A" é a mesma apresentada por Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, na página 117 da obra "Direito
Administrativo", que consta da bibliografia indicada para o presente concurso. 2 - Idem à resposta 1. 3 - Idem
à resposta 1.



QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'C' - 1 - O item I está incorreto. O artigo 65, II, "a", da Lei 8.666/93 é
claro. O contrato administrativo somente poderá ser alterado, quando conveniente a substituição da garantia
de execução, apenas POR ACORDO DAS PARTES. 2 - O item IV reproduz fielmente o artigo 67 da Lei
8.666/93: "a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição". Ademais, a palavra "assisti-lo" é uma oxítona, terminada em "i", o
que a exclui de acentuação. 3 - Idem à resposta 1. 4 - Idem à resposta 1. 5 - Idem à resposta 1. 6 - Idem à
resposta 1.

QUESTÃO: 68 - MANTIDA alternativa 'D'. 1 - O conteúdo da alternativa C diz respeito à teoria do
Incrementalismo e não ao modelo Racional-Compreensivo. Lindblom, autor citado no recurso, inclusive é um
dos principais críticos ao modelo racional-compreensivo e um dos formuladores do pensamento incremental
na temática das políticas públicas. 2 - A obra "Tratado de saúde coletiva" de Gastão Wagner Campos e
outros (org), em especial no texto de Amélia Cohn, "O Estudo das Políticas de Saúde", aborda especialmente
a alternativa considerada correta. Ademais, diversas das obras contidas na bibliografia indicada, também
tratam do tema das Políticas Públicas. 3 - Idem à resposta 2.

QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'A'. 1 - O enunciado cobra quais são as diretrizes constitucionais do
SUS. O artigo 198 da Constituição Federal de 1988 determina textualmente que "As ações e serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes DIRETRIZES: I - descentralização, com direção única em cada
esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais; III - participação da comunidade". O artigo 7° da Lei 8080/90 (Lei do SUS) diz que: "As
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios". Portanto, o artigo 7° diz respeito aos
princípios do SUS derivados das diretrizes constitucionais. Essas, como mencionado acima, são
exclusivamente as previstas nos incisos I, II e III do artigo 198 da Constituição Federal de 1988. 2 - Idem à
resposta 1.

QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'B'. 1 - A alternativa "C" está correta, pois apresenta a definição
constitucional e textual (artigo 5°, LXXIII, da Constituição Federal de 1988) da ação popular. O trecho referido
no recurso diz respeito à prática processual e não à definição da ação popular ("ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência"). 2 - A alternativa "E" apresenta
textualmente a definição de "conferência de saúde" prevista no parágrafo 1°, do artigo 1°, da Lei 8.142/90: "A
Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de
Saúde". "Avaliar a situação de saúde" é claramente um mecanismo de controle, mais especificamente de
controle social, da área de saúde. É justamente ancorada nessa avaliação que a própria Conferência propõe
"diretrizes para a formulação da política de saúde".

CARGO(S): TSA (NÍVEL I) - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 60 - ANULADA. Merece acolhimento o recurso, pois na alternativa houve erro material. Dessa
forma, a questão deverá ser anulada.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'E'. No conteúdo programático previsto no edital, especificamente no
tópico "noções de administração pública", consta expressamente o tema "parcerias público-privadas". Assim,
não merece prosperar o recurso, pois inteiramente divorciado do previsto no edital. Dessa forma, mantido o
gabarito oficial e negado provimento ao recurso.

QUESTÃO: 70 - MANTIDA alternativa 'D'. Ocorre que quando os estoques existentes são avaliados na data
de encerramento do balanço, através da contagem física e optando pelo inventário periódico, a contabilização
das operações que envolvem mercadorias pode ser efetuada utilizando a Conta Mercadorias Mista ou a
Conta Mercadoria Desdobrada. Assim, não merece prosperar o recurso, pois inteiramente divorciado da
doutrina e prática contábil. Dessa forma, mantido o gabarito oficial e negado provimento ao recurso.

CARGO(S): TSA (NÍVEL I) - ARQUITETURA E URBANISMO - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'C'. A figura da questão está de acordo com o item 4.3 da NBR
10.067 e corresponde ao posicionamento relativo das vistas ortográficas no 1º diedro, conforme utiliza-se em
representação gráfica no Brasil. A alternativa C corresponde à sequência das vistas ortográficas da figura.
Portanto, a questão está correta e será mantida.



QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com a bibliografia indicada, a tesoura é composta por
barras que recebem designações próprias: empena, perna, asa ou banzo superior (com a inclinação da
cobertura); linha, tirante ou banzo inferior (horizontal); montante ou suspensório (vertical, não central);
montante principal ou pendural (vertical central); diagonal ou escora (inclinada interna), segundo Yazigi
(2002, p.427) e Azeredo (2006, p.144). Ambos os autores explicam que as terças são peças de madeira que
são apoiadas sobre a tesoura. Assim, a resposta para a questão é a alternativa C (terça). Portanto, a questão
está correta e será mantida.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'E'. De acordo com a bibliografia indicada, a descrição do tipo de
forro do item E corresponde a forros de madeira e não de gesso. Forros de gesso são "placas lisas,
perfuradas ou estriadas, com porta-painéis aparentes ou oclusos", segundo Yazigi (2002, p.503). Assim, a
alternativa E é incorreta e, portanto, a questão está correta e será mantida.

QUESTÃO: 58 - MANTIDA alternativa 'D'. De acordo com a bibliografia indicada, os tipos de revestimento
de paredes apresentados na questão correspondem aos descritos nas páginas 482, 486, 494 e 496 de Yazigi
(2002). A descrição do item IV está de acordo com este autor. Apenas o item I está incorreto, deixando a
alternativa D (apenas II, III e IV) correta. Portanto, a questão está correta e será mantida.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com a bibliografia indicada, Iida (2010) explica na pág.
145 que a altura de uma mesa pode oscilar em relação aos gêneros, dadas as proporções diferenciadas
entre mulheres e homens. As dimensões descritas na alternativa A estão de acordo com este autor. Portanto,
a questão está correta e será mantida.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com a bibliografia indicada, Iida (2010) na pág. 110
explica as diferenças entre os tipos de antropometria: estática, dinâmica e funcional. A antropometria
dinâmica está relacionada com a medição dos movimentos corporais e a antropometria funcional está
relacionada com "execução de tarefas específicas" (IIDA, 2010, p.110). Assim, a alternativa C (dinâmica)
corresponde à descrição correta. Portanto, a questão está correta e será mantida.

QUESTÃO: 64 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada conforme bibliografia indicada: THOMAZ,
Ercio. Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção. São Paulo: Pini, 2001. A figura da questão
corresponde à mesma da pág.11 deste livro. A alternativa D corresponde às causas explicadas pelo autor na
pág.11. Portanto, a questão está correta e será mantida.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada exatamente como consta no artigo 6º da
Resolução RDC nº 189, de 18 de julho de 2003 da ANVISA - bibliografia indicada. A alternativa que
corresponde à "verificação dos fluxos de trabalho/materiais/insumos propostos no projeto físico, visando
evitar problemas futuros de funcionamento e de controle de infecção (se for o caso) na unidade e no EAS
como um todo" é a B. Portanto, a questão está correta e será mantida.

CARGO(S): TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA CIVIL - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 56 - ANULADA. Deveria ser: "área da seção transversal molhada".

CARGO(S): TSA (NÍVEL I) - ENGENHARIA ELÉTRICA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 63 - MANTIDA alternativa 'E'. Pot aparente trifásica S=raiz(3)*VL*IL Pot útil trifásica
P=raiz(3)*VL*IL*cos fi Favor consultar Cotrim, Ademaro - Instalações elétricas, 5ª ed - pag 33-35 ou Gussow,
Milton - Eletricidade básica, 2ª ed - pag 489 - 491,

QUESTÃO: 64 - ANULADA. 1. A relação de transformação na questão proposta era para ser 44:1 e não 40:1
como saiu impresso. 2. O secundário está conectado em série aditivo.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa correta é a letra B), pois é viável partir o motor,
neste caso em particular, com autotransformador (chave compensadora) e também através do uso de resistor
primário. A alternativa III. Partida estrela-triângulo não é viável porque a tensão de linha da instalação é 380
V. Logo na conexão em estrela (partida) a tensão na fase do motor já é 220 V que é a sua tensão nominal de
fabricação. Nesta condição a partida do motor é a plena tensão e não reduzida que é o objetivo da ligação
em estrela. Ainda, se nesta condição passarmos a chave para a conexão triângulo estaríamos aplicando 380
V no bobinado de fase do motor que é dimensionado para 220 V. A opção III só seria verdadeira se a tensão
nominal do motor fosse 220/380 V e a do sistema fosse 127/220 V. Para maiores esclarecimentos consultar o
Manual de Motores elétricos da WEG.

QUESTÃO: 67 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa II. Quando for utilizada a própria armadura embutida
no concreto da fundação como eletrodo de aterramento, é indispensável o uso de eletrodos adicionais para
drenar as correntes galvânicas ao solo não está correta porque a norma não prevê a necessidade do "uso de



eletrodos adicionais para drenar as correntes galvânicas ao solo." Portanto, estão corretas apenas as
alternativas II e III.

QUESTÃO: 69 - MANTIDA alternativa 'B'. Neste caso não há necessidade da informação do período T uma
vez que o gráfico apresenta o "tempo de utilização" (abscissa 0C = 10,5 = tu) E = Dmax*tu = 210*10,5=2.205
kWh - alternativa B)

CARGO(S): TSA (NÍVEL I) - RELAÇÕES PÚBLICAS - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'E'. A retirada da palavra não interfere na compreensão de toda
sentença e as lacunas, eram o foco da questão e estas não sofrem prejuízo com a troca ou ausência de
palavras. Portanto a questão deverá sim, ser mantida.

QUESTÃO: 55 - ANULADA. Anulada devido a duas alternativas, realmente iguais.

QUESTÃO: 59 - ANULADA. O autor usado para a elaboração da questão não é FRANÇA, é FORTES.
Portanto afirmo a anulação da questão.

CARGO(S): TSA (NÍVEL I) - BIBLIOTECONOMIA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 53 foi elaborada a partir da obra de ROWLEY. J. A
Biblioteca Eletrônica. Brasília: Briquet de Lemos, 2002, onde a autora refere-se à visão comum que
bibliotecários, editores, tecnólogos e pesquisadores têm acerca do acesso a todas as informações, em
qualquer lugar, a qualquer instante, como a definição de biblioteca eletrônica, citando outro autor, Trolley
(1995). Assim, a definição não é de Rowley, mas está na obra dela, à página 04. A questão está correta e o
gabarito também.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 55 afirma de a busca de informações na web
apresenta inúmeras dificuldades, que podem estar relacionadas ao usuário e sua interação com o sistema de
recuperação e às informações. Sua formulação baseou-se na obra CUNHA, Murilo Bastos da. Manual de
Fontes de Informação. Brasília: Briquet de Lemos, 2010, ondo à página 153, o autor afirma que as
dificuldades de busca podem relacionar-se ao usuário e sua interação com o sistema de recuperação, com
dificuldades para especificar os termos que descrevem uma pergunta ou necessidade de informação,
dificuldades para entender os resultados fornecidos pelo sistema de recuperação, dificuldades para identificar
o sítio relevante por ocasião de recuperação que resulte em dezenas e até milhares de registros, além do
cansaço ou desmotivação em folhear mais do que três páginas com o resultado da busca e, em relação às
informações com dados armazenados em computadores de diversos fabricantes, modelos ou sistemas
operacionais, alta taxa de mortalidade das informações, grande volume de dados e altas taxas de
crescimento mensal no número de páginas web, qualidade dos dados deixa a desejar e a baixa qualidade
dos conteúdos das páginas web. Assim a questão está formulada corretamente e o gabarito também.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 56 foi elaborada a partir da obra de ACCART, Jean-
Philippe. Serviço de Referência: do presencial ao virtual. Traduzido por Antonio Agenor Briquet de Lemos.
Brasília: Briquet de Lemos, 2012, onde o autor discorre sobre a referência clássica, a que se exerce na
modalidade presencial, à sua versão virtual, mostrando muito bem que esta descobre e se aprofunda mais do
que a primeira conseguia com seus limitados recursos. Por intermédio da problemática da referência ele
mostra que, permanecendo fiéis à sua inspiração primeira e com um pouco de inovação, as bibliotecas
podem perfeitamente acompanhar as novas exigências da sociedade do conhecimento. As três afirmativas
da questão estão corretas e a terminologia empregada é do próprio autor, um dos livros consagrados nos
cursos de Biblioteconomia do país. A questão está corretamente formulada e o gabarito também.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 57 foi elaborada a partir da obra de ACCART, Jean-
Philippe. Serviço de Referência: do presencial ao virtual. Traduzido por Antonio Agenor Briquet de Lemos.
Brasília: Briquet de Lemos, 2012, à página 139, onde menciona a questão de natureza cronológica como
sendo aquela que requer conhecimentos históricos e é retrospectiva. Além disso, não apresenta nenhum
equívoco, dando inclusive uma "pista", quando no enunciado menciona os termos históricos e retrospectivos.
A questão está correta e o gabarito também.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão 59 foi elaborada a partir da obra de MACIEL, Alba
Costa; MENDONÇA, Marília Alvarenga Rocha. Bibliotecas como organizações. Rio de Janeiro: Interciência,
2000, onde à página 57 menciona que "enquanto monitor, o bibliotecáriogerente assume os seguintes papéis
informacionais: obtenção de informação sobre novos fatos e eventos que porventura demandem alguma
cobertura por parte da biblioteca para o seu desenvolvimento, além de outros papéis. A questão está
formulada corretamente e o gabarito também.



QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 60 refere-se ao depósito legal, onde as afirmativas I e
II estão corretas. A III assertiva está incorreta porque o depósito legal não se aplica somente a livros. A
questão foi formulada a partir da obra de CAMPELLO, Bernadete Santos; MAGALHÃES, Maria Helena de
Andrade. Introdução ao Controle Bibliográfico. Brasília: Briquet de Lemos, 1997. A questão está correta e o
gabarito.

QUESTÃO: 65 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 65 refere-se aos vários princípios que direcionam a
construção de códigos de catalogação, considerando a mais importante aquela em que as decisões relativas
às descrições e formas controladas de nomes para acesso devem ser tomadas tendo o usuário em mente. A
obra de MEY, Eliane Serrão Alves; Silveira, Naira Christofoletti. Catalogação no plural. Brasília, DF: Briquet
de Lemos, 2009, à página 11, afirma que o princípio é o da conveniência do usuário ao catálogo. A questão
está correta e o gabarito também.

CARGO(S): TSA (NÍVEL I) - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 51 - MANTIDA alternativa 'D'. No recurso foi solicitado a anulação da questão, argumentando
que a "A validação (opção "E") precisa e se vale da simulação (opção "D") para atingir seu objetivo. Não
existe validação sem simulação, com ou sem a presença do usuário final, para assegurar que o software
desenvolvido é válido (é o que o cliente deseja). Não se valida um sistema diretamente em "produção"; é
utilizado um ambiente de "homologação", onde "simula-se" a utilização do sistema de forma que resultados
imprevistos não provoquem danos graves e/ou irreparáveis. A simulação é atividade fundamental no
desenvolvimento de software". Resposta: Analisando os argumentos constantes no recurso e com base no
Edital, destaco a bibliografia SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. Pearson. 9. Editora São Paulo,
2011. Na referida bibliografia, página 18, cito o autor: "Existem muitos processos de software diferentes, mas
TODOS DEVEM INCLUIR QUATRO ATIVIDADES FUNDAMENTAIS para a engenharia de software: (1)
ESPECIFICAÇÃO de Software. [...]; (2) PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO de software. [...]; (3) VALIDAÇÃO
de software. [...]; (4) EVOLUÇÃO de software. [...]" (grifos da banca). Note que estão incluídas as letras A, B,
C e E da Questão 51 e que a letra D (simulação) não está incluída neste grupo de atividades fundamentais. A
hipótese defendida no recurso de que "Não existe validação sem simulação" é equivocada e pode ser
refutada pela afirmação encontrada na página 138 da mesma bibliografia: "Às vezes, as plataformas de
execução e de desenvolvimento são as mesmas, tornando possível desenvolver e testar na mesma
máquina". Neste caso, portanto, não é necessário simular um ambiente de desenvolvimento semelhante ao
de produção. Ainda na mesma página, o autor destaca que "No desenvolvimento de sistemas embutidos,
frequentemente se usam simuladores", reforçando que esta não é uma atividade FUNDAMENTAL para
TODOS os processos de desenvolvimento. A validação pode utilizar a simulação, assim como diversas
outras técnicas, para garantir que o software atenda às necessidades dos clientes. É equivocado, entretanto,
afirmar que a simulação é uma atividade fundamental para todos os processos de desenvolvimento. Portanto,
a letra D apontada no recurso como correta está incorreta, tendo como base a bibliografia oficial publicada no
edital. Em face do exposto, não há condições de dar provimento ao recurso.

CARGO(S): TSA (NÍVEL II) - ENGENHARIA MECÂNICA OU ENGENHARIA ELÉTRICA OU ENGENHARIA
ELETRÔNICA OU ENGENHARIA BIOMÉDICA - PORTO ALEGRE

QUESTÃO: 54 - ANULADA. Em face de erro de digitação, ocorreu realmente o erro na questão.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. Mantida a questão com base no Decreto abaixo descrito e link de
acesso no final do texto abaixo. Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, DECRETA: Art. 1o A modalidade de licitação pregão, na
forma eletrônica, de acordo com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002,
destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao regulamento
estabelecido neste Decreto. Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da
administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União. Art. 2o O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á
quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por
meio de sistema que promova a comunicação pela internet. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5450.htm

Porto Alegre, 29 de dezembro de 2014.


