
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura nº 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 FUNDAMENTAL

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AUXILIAR DE
SAÚDE BUCAL

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições do
item 7.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 03 apresentava quatro assertivas a serem analisadas como
verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. Tendo isso posto, temos que as três primeiras eram falsas e a última
verdadeira. A primeira delas - "O fato de não ter uma boa noite de sono pode ocasionar diversos problemas na pele,
como envelhecimento precoce e alergias." - é falsa, visto que no texto somente é mencionado o fator envelhecimento
(l.26-30) e não alergias. A segunda assertiva - "Segundo o texto, todas as pessoas sofrem da mesma forma com a
falta de sono e com as atividades matutinas." - também é falsa, pois o texto apresenta a ideia de que cada pessoa
tem o seu próprio ritmo (l.08-10). A terceira - "Em relação ao teste de memória, os homens que dormiram menos de
cinco horas tiveram mais dificuldade em recordar eventos anteriores do que os outros participantes." - é considerada
falsa, porque a pesquisa não diferencia homens de mulheres, como a assertiva o faz - a pesquisa trata de
participantes. Além disso, na pesquisa, fala-se em "lembrar de menos detalhes de uma situação simulada" e não
"dificuldade em recordar eventos anteriores", como está exposto na assertiva. A última assertiva - "De acordo com o
texto, as consequências mais perigosas da falta de sono são as doenças cardíacas." - é verdadeira, podendo ser
confirmada nas linhas 23 a 25, onde afirma-se que as doenças do coração são uma das mais graves consequências
da falta de sono. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'B'. Dentre as alternativas apresentadas, a única opção que apresentava
palavras pertencentes à mesma família, ou seja, que têm o mesmo radical, é a letra B: 'prejudica' e 'prejuízo'. Ambas
as palavras são formadas a partir do mesmo radical, proveniente do latim, de acordo com o Dicionário Aurélio. A
alternativa D não está correta, visto que 'coração' e 'cardíaco' não têm o mesmo radical. Portanto, mantém-se o
gabarito divulgado anteriormente.

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'E'. Para responder à questão 07, o candidato precisava considerar o trecho
entre as linhas 11 e 13. O uso do 'porém', no texto, se dá para apresentar uma ideia de oposição; no caso, a de que
dormir pouco não acarreta somente problemas relacionados a diabetes, obesidade e baixa produtividade, como
comprovado anteriormente. A ideia de adição está sim presente no trecho, mas ela é introduzida pelo vocábulo
'também'. De acordo com a bibliografia indicada em Edital, Cegalla apresenta o nexo 'porém' como uma conjunção
adversativa, a qual exprime ideia de oposição, contraste, ressalva e compensação. Portanto, mantém-se o gabarito
divulgado anteriormente.

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'C'. O enunciado da questão pedia claramente que o candidato substituísse a
palavra 'cada' por 'poucas', na frase "cada pessoa tem seu ritmo", e verificasse quantas alterações essa mudança
provocaria. Sendo assim, duas outras palavras deveriam ser modificadas na frase para fins de concordância:



'pessoas' e 'tem'. A frase já modificada é: poucas PESSOAS TÊM seu ritmo. Portanto, mantém-se o gabarito
divulgado anteriormente.

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'E'. A única alternativa que apresentava palavras com o mesmo número de
letras e fonemas era a alternativa E, visto que em nenhuma palavra havia dígrafo, ou seja, cada letra podia ser
considerado um fonema. Assim, o candidato deveria analisar cada palavra para chegar à resposta correta.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 10 era sobre interpretação de texto, visto que o candidato
deveria ter conhecimento total do texto para chegar à resposta correta. Analisando cada uma das alternativas, vemos
que a única possibilidade correta é a alternativa A, pois engloba tudo que é tratado no texto de uma forma geral. A
alternativa B não pode ser considerada correta, pois o texto não fala de dormir demais, e sim da falta do sono. A
alternativa C também está incorreta porque o texto não trata do funcionamento do sono. A alternativa D também está
errada, já que a pergunta "O que fazer para dormir melhor?" em nenhum momento é respondida pelo texto. E a última
alternativa está incorreta porque o texto não é sobre a relação do sono e do cérebro. Considerando o exposto,
mantém-se o gabarito publicado.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AUXILIAR DE
SAÚDE BUCAL

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'D'. Ao realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas
as ações, proporcionando atendimento humanizado, VIABILIZANDO o estabelecimento de vínculo.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'C'. O termo e o seu significado solicitado está conforme o conteúdo da
bibliografia indicada para este concurso e os documentos referidos.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão é explícita em relação aos trabalhadores dos serviços de
saúde, pois trata no próprio enunciado, sobre realização profissional e pessoal. Quanto ao termo promoção ou
produção são de idênticos significados, neste contexto. O termo não conduz ao erro, pois a finalidade é a mesma.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa C trata de características SOCIODEMOGRAFICAS,
portanto, não faz parte do teor da legislação e objetivo da questão.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme legislação brasileira e orientação oficial do calendário vacinal,
que foi utilizada neste concurso, vacina BCG é considerada ao nascer.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/anexo/anexo_prt1498_19_07_2013.pdf
Na bibliografia indicada por candidatos, na página 122, também refere ao nascer
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_proced_vac.pdf

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'E'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições
do item 7.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi baseada na rotina de trabalho estabelecida pelo SUS em
suas unidades de saúde. Como não houve apresentação de contraditório bibliográfico, não há como apresentar
resposta.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'D'. Por meio da visita domiciliar, é possível: Identificar os moradores, por
faixa etária, sexo e raça, ressaltando situações como gravidez, desnutrição, pessoas com deficiência etc.; No guia
do ACS está registrado os conhecimentos necessários para o trabalho. Conforme referências indicadas 3. BRASIL.
Ministério da Saúde. O trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 4. BRASIL.
Ministério da Saúde. Guia prático do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf Acesso em 06/10/2014.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições
do item 7.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições
do item 7.3 do edital do presente certame.



QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'E'. Em que pese o relato e informação dos pediatras às mães, o trabalho a
ser feito pelo ACS é de orientação às mães/família. Por isto, o MS escreveu o guia de trabalho do ACS, onde consta
a rotina nestes casos. http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'D'. O preservativo (feminino ou masculino) é um excelente método.
Entretanto, o planejamento familiar baseia-se no respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Consiste
em refletir sobre o desejo de ter ou não ter filhos, decidir e escolher a forma de realizá-lo. Pode ser feito pelo homem,
pela mulher ou pelo casal “adolescente, jovem ou adulto”, independentemente de terem ou não uma união estável
ou de constituírem uma família convencional. Dessa forma, é fundamental incentivar o autoconhecimento, que implica
tomar contato com os sentimentos, conhecer o corpo e identificar as potencialidades e dificuldades/bloqueios de
diversas ordens. Para evitar filhos, há vários métodos anticoncepcionais, como a pílula, a camisinha, o DIU
(dispositivo intrauterino), tabelinha, entre outros. Não existe método anticoncepcional IDEAL, todos eles têm
vantagens e desvantagens. É preciso que a mulher ou o casal conheça todos os métodos, para saber qual o mais
adequado. É importante que a mulher possa falar sobre a sua sexualidade. Junto com outras mulheres, possa tirar
dúvidas sobre a forma correta de usar os métodos, falar sobre suas experiências e incertezas. Isso você pode fazer,
estimulando na comunidade uma roda de conversa entre as mulheres! Assim, tendo em vista algumas situações
específicas de saúde/doença, o preservativo não pode ser utilizado. Vide bibliografia
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'B'. Não há mudança no entendimento da questão a presença do
detalhamento com a descrição dos exames de pré-natal. Por isto é importante que o ACS pergunte sobre os exames
e deixe a mulher dizer, e depois esclarecer os aspectos fundamentais da importância de cada um deles.

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'E'. Trata-se, sim, de atividade descrita no guia do ACS. O indivíduo idoso
frágil são os que apresentam o idoso com algum tipo de debilidade ou alguma condição que lhe afeta o vigor físico
e/ou mental. Ao buscar identificar esses indivíduos, estamos nos comprometendo a organizar ações específicas que
tenham como objetivo final reverter parcial ou totalmente o quadro de debilidade e possibilitar a essa pessoa um
maior grau de independência e autonomia ou, em casos mais severos, dar condições dignas para que elas continuem
vivendo, para isso deve-se contar com o apoio de toda a equipe de saúde. Sempre se busca as informações com o
maior número pessoas possíveis, incluindo os cuidadores em situações especiais.
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo conhecimento científico atual e reconhecido pela organização
mundial da saúde e pelo SUS brasileiro, a dependência de álcool e outras drogas é sim categorizada nos transtornos
mentais vide código de letra F do 10 ao 19. A questão é sobre as abordagens para a saúde mental na Unidade Básica
de Saúde/Saúde Família, sendo utilizado o referencial do Guia do ACS do MS Não há recomendação de internação
e tratamento em hospitais específicos na política nacional, mas sim em locais específicos, como CAPSAD. Vide
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'E'. A suspeita de algo não é algo definitivo, mas sim situações que podem
levar à equipe a descobrir situações que estão escondidas, como por exemplo, mulheres que no verão intenso andam
com blusas de manga longa e cachecol de lã no pescoço, que, não incomum, escondem marcas de agressão.
Conforme o guia do ACS do MS, alguns indicativos que podem ser uma suspeita de violência em mulheres (nenhum
sinal pode ser analisado isoladamente): Manchas ou marcas no corpo; Fraturas e feridas em diferentes momentos
de cicatrização; Queixas de hemorragias vaginal ou retal, dor ao urinar, corrimentos; Doenças sexualmente
transmissíveis; Uso de roupas inadequadas para o clima, para esconder as marcas; Problemas alimentares: comer
demais ou de menos; Tristeza constante, choro frequente, pensamentos suicidas; Dores crônicas; Falta de ânimo
para os cuidados com a casa, com os filhos e com ela própria

NÍVEL MÉDIO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL,
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa dada como resposta, pelo gabarito preliminar, à questão 04
é correta e deve ser mantida. As palavras têm, já e má NÃO são TODAS monossílabos tônicos; a palavra TÊM
recebe acento diferencial, as outras duas são acentuadas por serem monossílabos tônicos.

QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa dada como resposta correta, pelo gabarito preliminar, à
questão 06 deve ser mantida. A partícula SE é uma conjunção adverbial condicional e, se for substituída por CASO,
deve haver alteração no verbo: SE o cirurgião dentista não atuar, inicia-se uma destruição progressiva... CASO o
cirurgião não atue...



QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa dada como resposta correta, pelo gabarito preliminar, à
questão 10 deve ser mantida. A argumentação de que a terceira assertiva também deveria ter elementos sublinhados
é improcedente, pois trata apenas de uma substituição. As três assertivas tratam do conteúdo Regência e Crase.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL,
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. O texto atende ao teor da legislação ao tratar sobre profissionais de
diferentes profissões. Por exemplo: médicos, dentistas, enfermeiros... ou especialidades, tais como: ortopedista,
cirurgião buco-facial, sanitarista.... A situação indica em: Deve estar DISPONÍVEL PARA DAR SUPORTE em
situações programadas e também imprevistas.

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'E'. As alternativas apresentadas e o gabarito atendem fielmente à legislação
indicada na bibliografia do concurso.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta as seguintes inclusões: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, inclui-se na lista de bibliografia as bibliografias: BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO
Mariúsa. Correspondência: Linguagem & Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011 e KASPARY, Adalberto J. Redação
Oficial: Normas e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Portanto, indeferidos os recursos e mantida alternativa B como
resposta certa, visto que apenas as alternativas I e II estão corretas, segundo Kaspary (2007) p.32.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta as seguintes inclusões: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, inclui-se na lista de bibliografia as bibliografias: BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO
Mariúsa. Correspondência: Linguagem & Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011 e KASPARY, Adalberto J. Redação
Oficial: Normas e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Portanto, indeferidos os recursos e mantida alternativa D como
resposta certa, segundo Kaspary (2007) p.146 e 147.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta as seguintes inclusões: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, inclui-se na lista de bibliografia as bibliografias: BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO
Mariúsa. Correspondência: Linguagem & Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011 e KASPARY, Adalberto J. Redação
Oficial: Normas e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Portanto, indeferidos os recursos e mantida alternativa E como
resposta certa, visto que as alternativas I, II e III estão corretas, segundo Kaspary (2007) p.25.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta as seguintes inclusões: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, inclui-se na lista de bibliografia as bibliografias: BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO
Mariúsa. Correspondência: Linguagem & Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011 e KASPARY, Adalberto J. Redação
Oficial: Normas e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Portanto, indeferidos os recursos e mantida alternativa C como
resposta certa, visto que apenas as alternativas I, II e III estão corretas, segundo Beltrão e Beltrão (2011) p.107.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta as seguintes inclusões: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, inclui-se na lista de bibliografia as bibliografias: BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO
Mariúsa. Correspondência: Linguagem & Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011 e KASPARY, Adalberto J. Redação



Oficial: Normas e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Portanto, indeferidos os recursos e mantida alternativa A como
resposta certa, segundo Kaspary (2007) p.137 e 138.

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta a seguinte retificação: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, altera-se o item 5 da lista de bibliografia, que passa a ser considerada conforme
segue: 5. FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de materiais e do patrimônio.
São Paulo: Thomson Pioneira, 2013 Portanto, indeferido o recurso e mantida alternativa A como resposta certa,
segundo Francischini e Gurgel (2013) p.128.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta a seguinte retificação: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, altera-se o item 5 da lista de bibliografia, que passa a ser considerada conforme
segue: 5. FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de materiais e do patrimônio.
São Paulo: Thomson Pioneira, 2013 Portanto, indeferido o recurso e mantida alternativa E como resposta certa, visto
que as alternativas I, II, III e IV estão corretas, segundo Francischini e Gurgel (2013) p.401 e 402.

QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta as seguintes inclusões: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, inclui-se na lista de bibliografia as bibliografias: BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO
Mariúsa. Correspondência: Linguagem & Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011 e KASPARY, Adalberto J. Redação
Oficial: Normas e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Portanto, indeferidos os recursos e mantida alternativa C como
resposta certa, segundo Kaspary (2007) p.19 e 22.

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, complementando as bibliografias
para o referido concurso, onde consta as seguintes inclusões: 4. Anexo VIII PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS - Para
o cargo Assistente Administrativo, inclui-se na lista de bibliografia as bibliografias: BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO
Mariúsa. Correspondência: Linguagem & Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011 e KASPARY, Adalberto J. Redação
Oficial: Normas e Modelos. Porto Alegre: Edita, 2007. Portanto, indeferidos os recursos e mantida alternativa D como
resposta certa, segundo Beltrão e Beltrão (2011) p. 302 e 303.

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII Referências Bibliográficas, em edital publicado
em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, que complementou as bibliografias
para o referido concurso. CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da Administração: o essencial em teoria geral da
administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, que serviu de base para elaboração da questão 45, no capítulo 12 -
Tecnologia da Informação e Administração, traz um esquema onde estão expostas as eras da administração no
século XX, assim caracterizadas: Era Industrial Clássica (1900 - 1950):Inicio da industrialização; Estabilidade; Pouca
mudança; Previsibilidade; Regularidade e certeza. Era Industrial Neoclássica (1950 - 1990): Desenvolvimento
Industrial; Aumento da mudança; Fim da previsibilidade; Necessidade de inovação. Era da Informação (após 1990):
Tecnologia da informação(TI); Globalização; Ênfase nos serviços; Aceleração da mudança; Imprevisibilidade;
Instabilidade e incerteza. Pela leitura do texto extraído da bibliografia indicada constatamos que as assertivas I e II
caracterizam a Era Industrial Neoclássica, e que as assertivas III e IV caracterizam as Era da Informação.
Ponderamos, ainda, que a era Industrial Neoclássica, segundo o referido autor, tem como uma das características a
necessidade de inovação frente as mudanças que estavam acontecendo naquele período, vide a Teoria Neoclássica
da Administração - Definindo o Papel do Administrador na bibliografia indicada para o certame p.83. Portanto,
indeferidos os recursos e mantida alternativa B como resposta certa, visto que apenas as afirmativas III e IV estão
corretas, segundo Chiavenato (2006) p.222.

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições
do item 7.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'C'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições
do item 7.3 do edital do presente certame.



NÍVEL TÉCNICO

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL,
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições do
item 7.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições do
item 7.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa dada como resposta, pelo gabarito preliminar, à questão 04
é correta e deve ser mantida. As palavras têm, já e má NÃO são TODAS monossílabos tônicos; a palavra TÊM
recebe acento diferencial, as outras duas são acentuadas por serem são monossílabos tônicos.

QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa dada como resposta correta, pelo gabarito preliminar, à
questão 05, deve ser mantida. As assertivas I e III contêm linguagem figurada: I. quando um DESAFINA, o corpo
todo pode ser afetado (linha 02). COMPARAÇÃO ENTRE ÓRGÃO E INSTRUMENTOS MUSICAIS III. (A DOENÇA)
SE COMPORTA comporta de forma silenciosa (linha 28). ATRIBUI À DOENÇA A AÇÃO DE SE COMPORTAR
(PERSONIFICAÇÃO).

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa dada como resposta correta, pelo gabarito preliminar, à
questão 10 deve ser mantida. A argumentação de que a terceira assertiva também deveria ter elementos sublinhados
é improcedente, pois trata apenas de uma substituição. As três assertivas tratam do conteúdo Regência e Crase.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL,
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. 1. Não há contradição na resposta indicada no gabarito. 2. A leitura e
interpretação do enunciado fazem parte da questão, que está explicita como sendo de completar a frase, e as
alternativas todas iniciam com letras minúsculas e estão pontuadas. 3. O teor da questão trata-se de saúde
tipicamente pública, portanto básica; conforme a legislação indicada como bibliografia para o concurso.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. 1. O texto atende ao teor da legislação ao tratar sobre profissionais de
diferentes profissões. Por exemplo: médicos, dentistas, enfermeiros... ou especialidades, tais como: ortopedista,
cirurgião buco-facial, sanitarista.... 2. A situação indica em: Deve estar DISPONÍVEL PARA DAR SUPORTE em
situações programadas e também imprevistas.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'D'. A proporção apresentada como alternativa correta/gabarito, atende
fielmente à legislação indicada na bibliografia do concurso.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'B'. A alternativa apresentada/gabarito, atende fielmente à legislação referida
como bibliografia para o concurso.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): TÉCNICO EM CONTABILIDADE

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. No que se refere a questão era de se identificar os regimes contábeis:
Regime de Caixa Considera-se como receita e despesa do exercício somente o que se paga e o que se arrecada,
isto é, entradas e saídas de dinheiro nesse exercício, mesmo que se tratem de despesas e receitas de exercícios
anteriores, sem incorporar os resíduos ativos e passivos. Portanto, para a apuração do resultado, apenas os
ingressos efetivamente recebidos e os gastos realmente pagos entram no cômputo. Em consequência, nesse regime,
as receitas por arrecadar e as despesas não pagas devem ser transferidas para o orçamento do exercício seguinte,



fazendo parte integrante dele Regime de Competência É o que considera como receita e despesa do exercício não
só as receitas arrecadadas e as despesas pagas no seu decurso como também os resíduos ativos e passivos do
mesmo exercício. Por esse regime, toda receita e despesa pertencem ao exercício que lhes deu origem, pois o que
importa é o fato gerador. Desse modo, a receita lançada e não arrecadada no exercício é considerada como receita
desse exercício, passando a construir resíduo ativo (realizável) cobrado em anos posteriores na conta receita a
arrecadar. Recurso Indeferido

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. O requerente não compreendeu a formulação da pergunta, pois a
resposta é para o item incorreto: Os Bancos consultam e utilizam a avaliação de relatórios contábeis, avaliando o
risco da empresa e a resposta da questão foi justamente o contrário: Não analisam os relatórios em razão de que a
análise bancária é realizada pelo histórico da empresa junto ao banco e por informações coletadas junto à
concorrência. Recurso Indeferido

CARGO(S): TÉCNICO EM ENFERMAGEM

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme consta na Página 77 do material "Manual sobre O Cuidado à
Saúde junto a População em Situação de Rua" (material que consta na bibliografia do cocnurso) a alternativa C está
correta. Ver fragmento abaixo retirado da página acima: "Vale ressaltar a necessidade de respeitar a vontade e o
momento do usuário, permitindo a livre escolha, mas sempre incentivando e apoiando o cuidado a sua saúde, quer
seja para o atendimento médico, quer para o odontológico e outros. As ações de assistência de intervenções clínicas
curativas devem ser ofertadas de maneira a impactar os principais problemas de saúde da população em situação
de rua. Para a atenção primária, é necessário que a equipe de Saúde Bucal oferte prótese total e parcial na própria
Unidade Básica de Saúde ou referencie para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). O financiamento
das próteses dentárias pode ocorrer por meio dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária do Programa Brasil
Sorridente/MS. Na rede, quando necessário, a equipe deverá articular para essa população o acesso ao serviço de
atenção secundária (CEO) e terciária, de modo a buscar a integralidade."

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme consta na página 06 do material "Por uma Cultura da Paz, a
Promoção da Saúde e a Prevenção da Violência", a alternativa III também está correta. Página 06: "A violência é
um problema social de grande dimensão que afeta toda a sociedade, atingindo crianças, adolescentes, homens e
mulheres, durante diferentes períodos de vida ou por toda a vida dessas pessoas. É responsável no mundo inteiro
por adoecimento, perdas e mortes e se manifesta através de ações realizadas por indivíduos, grupos, classes e
nações, provocam danos físicos, emocionais e/ou espirituais a si próprios ou a outros. As violências são as principais
responsáveis pela morte dos brasileiros de um até 39 anos de idade, e representam a 3ª causa de morte na
população geral."

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme consta na página 9 do material "Por uma Cultura da Paz, a
Promoção da Saúde e a Prevenção da Violência", apenas a alternativa A está correta. "Tipos de Violência coletiva
1) Social - nesta subdivisão estão os crimes de ódios por grupos organizados, atos terroristas e violências de
multidões. 2) Política - inclui guerras e conflitos de violência, violência de estados e atos de grandes grupos. 3)
Econômica - ataques de grupos maiores motivados por ganhos econômicos, para interromper a atividade econômica
de um país ou região, negar acesso a serviços essenciais ou criar fragmentação econômica."

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme consta na página 15 do material "Por uma Cultura da Paz, a
Promoção da Saúde e a Prevenção da Violência": A violência sexual (abuso sexual, pedofilia, exploração sexual) é
a primeira forma de violência mais comum que ataca as crianças brasileiras e não a terceira!

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme consta na página 05 do material "Por uma Cultura da Paz, a
Promoção da Saúde e a Prevenção da Violência": "Nas comunidades, serão criados e/ou implementados programas
sociais, núcleos de justiça comunitária, defensorias públicas e conselhos de segurança pública. Na área policial, a
proposta é melhorar as condições de trabalho e também a formação/capacitação dos profissionais - policiais civis e
militares, bombeiros, guardas municipais, peritos e agentes penitenciários." Portanto, a alternativa C está
INCORRETA! Este mesmo material estabelece: " O que é a Cultura da Paz? A Organização das Nações Unidas
(ONU) definiu cultura da paz, em 1999, como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos
de vida de pessoas, grupos e nações baseados no respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais, na prática da não-violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação, podendo
ser uma estratégia política para a transformação da realidade social."

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme consta na página 20 do caderno de atenção básica nº 37: "No
Brasil, a prevalência média de HAS autorreferida na população acima de 18 anos, segundo a Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel - 2011), é de 22,7%, sendo maior em
mulheres (25,4%) do que em homens (19,5%). A frequência de HAS tornou-se mais comum com a idade, mais
marcadamente para as mulheres, alcançando mais de 50% na faixa etária de 55 anos ou mais de idade. Entre as
mulheres, destaca- -se a associação inversa entre nível de escolaridade e diagnóstico da doença: enquanto 34,4%
das mulheres com até 8 anos de escolaridade referiam diagnóstico de HAS, a mesma condição foi observada em
apenas 14,2% das mulheres com 12 ou mais anos de escolaridade. Para os homens, o diagnóstico da doença foi
menos frequente nos que estudaram de 9 a 11 anos (BRASIL, 2012)." Portanto, questão mantida.



QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'C'. O item 8 da bibliografia para técnico de enfermagem trata do tema desta
questão, portanto, ela está mantida! 8. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Manual de condutas para úlceras neurotróficas e traumáticas / Ministério da Saúde. Secretaria
de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. - Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 56 p.:il. - (Série J.
Cadernos de Reabilitação em Hanseníase; n. 2). Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_feridas_final.pdf Acesso em 06/10/2014.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. O item 8 da bibliografia para técnico de enfermagem trata do tema desta
questão, portanto, ela está mantida! 8. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Manual de condutas para úlceras neurotróficas e traumáticas / Ministério da Saúde. Secretaria
de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. - Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 56 p.:il. - (Série J.
Cadernos de Reabilitação em Hanseníase; n. 2). Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_feridas_final.pdf Acesso em 06/10/2014.

QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme consta na página 29 do item 8 da bibliografia para técnico de
enfermagem: O curativo ideal deve auxiliar na hemostasia e não combater esta, por isto, a alternativa C está
incorreta. O fragmento que consta nesta mesma página e trata das CARACTERÍSTICAS DE UM CURATIVO IDEAL,
também estabelece que o curativo para ser eficaz, precisa Manter alta umidade entre a ferida e o curativo, portanto,
a letra E está correta.

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme consta na página 29 do item 8 da bibliografia para técnico de
enfermagem Um curativo ideal remove o exsudato e não apenas uma PEQUENA parcela deste, como consta no
item I. Já o item II estabelece que um curativo ideal deve Manter baixa umidade entre a ferida e o curativo. Está
incorreta pois conforme consta na mesma página, um curativo ideal deve Manter alta umidade entre a ferida e o
curativo. Portanto, questão mantida!

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme consta na página 14 do material sobre população em situação
de rua, os Consultórios na Rua são formados por equipes multiprofissionais (e não apenas de enfermagem como
consta na letra B) e prestam atenção integral à saúde de uma referida população em situação de rua in loco. As
atividades são realizadas de forma itinerante desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades
Básicas de Saúde (UBS). Quanto a alternativa D, esta estabelece o papel do agente social, importante ator no
processo de cuidado das equipes multiprofissionais, conforme também consta na página 14 do manual, tornando
assim, a alternativa D correta.

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão 41 fala justamente destas barreiras que impedem o cuidado
adequado aos moradores de rua. Ainda hoje, conforme a letra A (que consta na página 47 do manual sobre o cuidado
da população em situação de rua) existem hospitais que barram estes usuários por não terem acompanhante para
internações, por exemplo.

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'D'. A única opção possível para a descrição do conteúdo é a alternativa D,
conforme consta na página 76 do caderno de atenção básica nº 18.

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme consta na página 149 do caderno de atenção básica, a
alternativa D está incorreta pois, No Brasil, devem existir cerca de 2 milhões de portadores crônicos de hepatite B e
3 milhões de portadores da hepatite C e não 20 milhões para hepatite B e 30 milhões para hepatite C conforme
consta na alternativa em questão!

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme consta na página 77 do caderno de atenção básica nº 18, a
Sífilis Primária também é conhecida como Cancro Duro.

CARGO(S): TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'E'. Realmente, concordamos que a resposta para esta questão 36 é a
alternativa E, conforme divulgado pela Fundatec. Neste sentido não motivos para alteração e nem para o recurso
uma vez que candidato e banca concordam na resposta à questão.

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'D'. O recurso apresentado refere à questão 46 cuja alternativa correta é de
letra D. Esta é a única assertiva verdadeira em relação ao processamento de artigos odontológicos termossensíveis,
ou seja, aqueles que não podem ser esterilizados por meio de outro processo físico (autoclave) para prevenção da
infecção cruzada. Esta resposta se encontra no quadro da página 79 e página 80 do Guia de Serviços Odontológicos:
Prevenção e Controle de Ricos/Ministério da Saúde e publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA em 2006, bibliografia disponibilizada no programa e publicada no edital do concurso. Este material se
encontra disponível para pesquisa em site do Ministério da Saúde, disponível ainda hoje em:
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf. Além disso, pesquisa realizada ao site da
ANVISA em 27/02/2015 às 10h15min encontra informe técnico (Informe técnico sobre desinfetantes de alto nível,
nível intermediário e esterilizantes de 13 de dezembro de 2012) que destaca o que segue: A RDC nº 31, de 4 de
julho de 2011 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. Mais adiante ........................... 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. E mais adiante................................ Ressalta-se que o glutaraldeído está
liberado como ativo em Desinfetantes de Alto Nível e existem produtos com eficácia comprovada frente a todos os
microrganismos exigidos pela RDC nº 35/10, com registros deferidos e liberados para comercialização. A proibição
de desinfetantes à base de aldeídos (glutaraldeído e ortoftalaldeído) é exclusiva para os de Nível Intermediário, que
são indicados para materiais utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, como também para artigos não
críticos. Neste sentido, considero justificada a manutenção da questão e sua alternativa correta como sendo a letra
D.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): ADMINISTRADOR, CIRURGIÃO DENTISTA, CONTADOR, ENFERMEIRO, MÉDICO

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa indicada pelo gabarito preliminar como resposta da questão
01 deve ser mantida, haja vista o que segue: (F) É indiscutível o entendimento, nos dias atuais, de que saúde pode
ser definida como ausência de doenças físicas ou mentais. O TEXTO DEFENDE QUE A COMPREENSÃO DO QUE
SEJA SAÚDE TRANSCENDE A MERA AUSÊNCIA DE DOENÇA. (V) Viver em um ambiente sem violência e com
condições adequadas de saneamento é um fator tão necessário à promoção da saúde quanto educação de qualidade
e renda em quantidade necessária para o sustento. O TEXTO ELENCA, PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE,
FATORES COMO MORAR EM LOCAL COM BOM SANEAMENTO E ACESSO À EDUCAÇÃO EFETIVA PARA A
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO. (F) Define-se saúde como um processo social caracterizado pelas relações dos
homens com a natureza e com outros homens, em um determinado espaço geográfico e em um determinado tempo
histórico. ESTA DEFINIÇÃO INCORRETA É UMA VARIAÇÃO DO FRAGMENTODO TEXTO: processo saúde-
doença é um processo social caracterizado pelas relações dos homens com a natureza (meio ambiente, espaço,
território) e com outros homens (através do trabalho e das relações sociais, culturais e políticas) num determinado
espaço geográfico e num determinado tempo histórico. (V) Promover a saúde não é responsabilidade exclusiva das
instituições governamentais, haja vista que há aspectos pelos quais as pessoas são responsáveis para atingir seu
próprio bem-estar físico, mental e social. O TEXTO DEFENDE QUE HÁ ASPECTOS SUBJETIVOS, INERENTES
AO INDIVÍDUO, LIGADOS À PROMOÇÃO DA SAÚDE, O QUE PODE SER COMPROVADO NO TRECHO: o
processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior
participação no controle desse processo.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E, indicada pelo gabarito preliminar como resposta da questão
02 deve ser mantida, haja vista o que se comenta em cada uma das assertivas dadas na questão. A) A compreensão
de que o conceito “saúde” extrapola a simples inexistência de enfermidades. CORRETA: O TEXTO DEFENDE A
IDEIA DE QUE SAÚDE TRANSCENDE A SIMPLES AUSÊNCIA DE ENFERMIDADES. B) A necessidade de um
esforço intersetorial e interdisciplinar a fim de se promoverem condições de vida saudáveis em um sentido mais
amplo. CORRETA: O TEXTO DEFENDE A IDEIA DE QUE A PROMOÇÃO DE SAÚDE EXIGE ESFORÇO DE
VÁRIAS ÁREAS E DE TODOS OS INDIVÍDUOS. C) O entendimento de que o desenvolvimento social, econômico e
pessoal está atrelado às condições de saúde de uma população. CORRETA: O TEXTO DEFENDE A IDEIA DE QUE
ASPECTOS COMO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, TRABALHO SATISFATÓRIO E LUGAR AGRADÁVEL PARA
VIVER CONTRIBUEM PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE. D) Uma redefinição do conceito de saúde, mais
abrangente do que havia antes, formulada na Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde.
CORRETA: A PRIMEIRA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚDE REDEFINIU SAÚDE
AO TRAZER PARA ESSE CONCEITO ELEMENTOS QUE ANTES NÃO ERAM CONTEMPLADOS, COMO
EDUCAÇÃO, EMPREGO ETC. E) A ratificação de que o tema saúde deve ser abordado por profissionais
especializados nessa área e, portanto, a eles cabe a promoção de condições de vida saudável para a população.
ESTA ALTERNATIVA É INCORRETA PORQUE CONTRADIZ O TEXTO NESTA PARTE: Para atingir um estado de
completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer
necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente... Assim, saúde não é responsabilidade exclusiva de um
só setor, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global".

QUESTÃO: 4 - ANULADA. A Banca considera a questão 04 NULA, haja vista que não há alternativa que contemple
a resposta correta.

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa E, indicada pelo gabarito preliminar como resposta da questão
07 deve ser mantida, haja vista o que se comenta em cada uma das assertivas dadas na questão: A) Em qualquer
das suas duas ocorrências, a locução nesse sentido (linhas 02 e 15) não causaria alterações no texto se fosse
substituída por em vista disso (desconsiderada a inicial maiúscula). CORRETA, pois as duas locuções apresentam
um valor causal: Nesse sentido, os serviços de saúde privilegiaram, na sua organização, a atenção médica curativa.
EM VISTA DISSO, os serviços de saúde privilegiaram, na sua organização, a atenção médica curativa. Nesse
sentido, promover a saúde aglutina... EM VISTA DISSO, promover a saúde aglutina... B) O substantivo tema (linha



06) é um elemento que remete a saúde (linha 04). CORRETA, pois o vocábulo refere-se indiscutivelmente ao assunto
saúde. C) A conjunção portanto (linha 13) poderia, sem prejuízos sintáticos ou semânticos ao texto, ser substituída
por pois. CORRETA, já que a conjunção POIS, POSPOSTA AO VERBO, assume o valor de conclusão, semelhante
a portanto. D) O pronome sua (linha 20) é o recurso empregado para retomar comunidade (linha 20). CORRETA,
pois o pronome possessivo está ligado à palavra comunidade: "[...] o processo de capacitação da comunidade para
atuar na melhoria da SUA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE (qualidade de vida e saúde DA comunidade). E) No
período compreendido nas linhas 26, 27 e 28, nas suas três ocorrências, a palavra que é um pronome relativo.
INCORRETA, pois nos três casos referidos, a palavra QUE é uma CONJUNÇÃO INTEGRANTE, ou seja, INTRODUZ
ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS.

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A, indicada pelo gabarito preliminar como resposta da questão
08 deve ser mantida, haja vista o que segue: I - A Carta de Ottawa ADVOGA QUE ? o verbo advogar é transitivo
direto, portanto solicita como complemento o objeto direto; no caso, são dois complementos (orações subordinadas
substantivas objetivas diretas ligadas pela conjunção E): (a saúde constitui a maior ferramenta para o
desenvolvimento social, econômico e pessoal (1), E QUE é somente através das ações de promoção... (2). Logo, os
fragmentos 1 e 2 têm função de OD. II - Por sua vez, a oração é somente através das ações de promoção (2) é o
predicado da oração que a segue que as condições e recursos fundamentais para a saúde tornam-se cada vez mais
favoráveis (3), ou seja, esta é sujeito daquela (oração subordinada substantiva subjetiva).

QUESTÃO: 9 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa indicada pelo gabarito preliminar como resposta da questão
09 deve ser mantida, haja vista o que se comenta em cada assertiva dada A SEGUIR. Conforme esse documento,
esses recursos são: a paz: redução da violência; a habitação: condições dignas de moradia; a educação:
cumprimento do ensino compulsório, redução da evasão escolar e revisão da qualidade de ensino; [...] (linhas 29 a
31) A) A vírgula da primeira linha do trecho separa um adjunto adverbial deslocado. CORRETA, pois a conjunção
CONFORME (adverbial conformativa) justifica tal afirmação. B) Na primeira ocorrência, os dois pontos introduzem
uma enumeração. CORRETA, pois os elementos enumerados são a paz, a habitação e a educação. C) Na segunda
e na terceira ocorrência, os dois pontos foram empregados para explicar ou especificar o termo anterior. CORRETA,
pois os dois pontos especificam o que se entende, ou se deseja, por paz e por habitação. D) O ponto e vírgula, nas
duas ocorrências, foi empregado para separar orações coordenadas. INCORRETA, o ponto e vírgula, nesses casos,
está separando elementos de uma enumeração na qual já existem outros sinais de pontuação (os dois pontos). E) A
vírgula da quarta linha foi empregada para separar elementos de mesma função sintática. CORRETA, pois o
fragmento cumprimento do ensino compulsório, redução da evasão escolar é uma enumeração, logo seus elementos
integrantes cumprem a mesma função.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa indicada pelo gabarito preliminar como resposta da questão
10 deve ser mantida, haja vista o que segue. A substituição de SENSO COMUM (linha 09) por CLICHÊ é
INCORRETA, pois a questão refere-se às palavras do texto, e não fora desse contexto. A palavra CLICHÊ significa
uma expressão idiomática que, de tão utilizada, se torna previsível; se sentido é o de uma palavra/expressão
desgastada pelo uso, que perdeu o sentido original e se tornou uma banalização da língua. Logo, a substituição
proposta na alternativa NÃO procede, pois o sentido do texto seria prejudicado. - Já as demais propostas de
substituição não alterariam o sentido do texto. Ainda que eventualmente houvesse a necessidade de ajustes de
flexão nominal, a instrução da questão não faz referência a mudanças de estrutura, apenas de sentido.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): ADMINISTRADOR, CIRURGIÃO DENTISTA, CONTADOR, ENFERMEIRO, MÉDICO

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'A'. O gabarito está de acordo com os artigos 20; 23; 24 e 24 § único da Lei
nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. O item I está incorreto, pois refere que “Os serviços privados de assistência à
saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de
pessoas jurídicas de direito PÚBLICO E privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.” e o correto seria
“Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais
liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito PRIVADO na promoção, proteção e recuperação
da saúde.” O item II está incorreto, pois refere que “É PERMITIDA a participação direta ou indireta de empresas ou
de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados
à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.” e o
correto seria “É VEDADA a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à
saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de
entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.” Os demais itens estão corretos.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'D'. O gabarito está de acordo com os artigos 31, 32 e 32 inciso II a VI da Lei
nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. A alternativa “D” está incorreta, pois refere que “taxas, multas, IMPOSTOS,
emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);”e o correto seria “taxas,
multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);”.

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'B'. O gabarito está de acordo com o artigo 18 da Lei nº 8.080 de 19 de
setembro de 1990. A alternativa “B” está incorreta, pois refere que “participar do planejamento, programação e



organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua
direção NACIONAL;” e o correto seria “participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada
e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção ESTADUAL;”.

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'B'. O gabarito está de acordo com o artigo 2o, incisos I a IV da Lei nº 8.142
de 28 de dezembro de 1990, conforme enunciado da questão, sendo assim, a banca mantém a resposta.

QUESTÃO: 22 - ANULADA. Em razão erro material a questão deverá ser anulada, pois o correto seria o seguinte
questionamento: “Quais estão INCORRETAS?”.

QUESTÃO: 23 - ANULADA. Em razão de erro material a questão deverá ser anulada.

QUESTÃO: 25 - ANULADA. Em razão de erro material a questão deverá ser anulada.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. O gabarito está de acordo com o Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): ADMINISTRADOR

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII - Referências Bibliográficas, em edital
publicado em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, que complementou as
bibliografias para o referido concurso. A publicação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único
de Saúde. Brasília: CONASS, 2011. Vol.1 (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 1), que serviu de base
para elaboração da questão 34, no capítulo 2 - A gestão do Sistema Único de Saúde, define as atribuições comuns
e as competências específicas de cada esfera de governo na gestão do SUS. Dentre as atribuições comuns da União,
dos estados, do Distrito federal e dos municípios, em seu âmbito administrativo está a de "elaborar normas técnicas
e estabelecer padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde", diferente do
que consta na afirmativa IV da questão 34, ora recursada, que é de "formular normas e estabelecer padrões, em
caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano",
competência essa específica dos estados, conforme a referida publicação na p.38. Portanto, indeferido o recurso e
mantida alternativa C como resposta certa, visto que apenas as afirmativas I, II e III estão corretas, segundo CONAS
(2011) - Vol.1, p. 37, 38 e 39.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base nos conceitos da bibliografia divulgada
para o presente certame e que foram divulgadas através do Anexo VIII - Referências Bibliográficas, em edital
publicado em 22.10.2014, e retificado através do item 4 do edital 02/2014, na mesma data, que complementou as
bibliografias para o referido concurso. MARRAS, J.P. Administração de Recursos Humanos. 14 ed. Saraiva, 2011,
que serviu de base para elaboração da questão 37, no capítulo 8. Subsistema de remuneração, item 8.2 estabelece
diversos conceitos para salário. O referido autor conceitua salário absoluto como "o montante que o empregado
recebe, líquido de todos os descontos, e que determina o seu orçamento", idêntico ao que constou no enunciado da
questão 37. Ponderamos, ainda, que a definição de salário relativo, segundo o referido autor, "é a figura de
comparação entre um salário e outro na mesma empresa." Portanto, indeferido o recurso e mantida alternativa A
como resposta certa, segundo MARRAS (2011) p.78.

CARGO(S): CIRURGIÃO DENTISTA

QUESTÃO: 31 - ANULADA. Na referência BRASIL. Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil /
Departamento de Atenção Básica. Brasília, 2009. Disponível em: http://cfo.org.br/wp-
content/uploads/2010/02/livro_guia_fluoretos.pdf na página 22, a afirmação de que "O dentifrício fluoretado
apresenta uma ação benéfica na prevenção das cáries porque aumenta a concentração de flúor na saliva por cerca
de 40 minutos após a escovação. Em acréscimo, o F se retém na cavidade bu- cal por um período ainda maior de
tempo por dois mecanismos."Portanto, segundo essa bibliografia, após a escovação com dentifrício fluoretado, a
concentração de flúor na saliva permanece elevada DURANTE 40 minutos, não afirmando que esse é o tempo
necessário para que comece a elevar a concentração de flúor na saliva. Desta forma damos deferimento ao recurso
anulando a questão.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo a referência indicada pela banca, BRASIL. Agência Nacional
de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos - prevenção e controle de riscos. Brasília, 2006. Disponível em:
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf em sua página 30 é referido que o prontuário
clínico é um documento fundamental e obrigatório. É composto de toda a documentação produzida em função do
tratamento dentário, como fichas clínicas, radiografias, modelos, traçados, cópias de receitas, descrição dos
procedimentos, etc. O Conselho Federal de Odontologia (CFO), por meio do Parecer n.°125/92, apresenta as normas



e os padrões para elaboração do prontuário clínico odontológico, devendo ser usado, para identificação dos
elementos dentários, o Sistema Decimal da Federação Dentária Internacional. Segundo esse Parecer, o prontuário
está sujeito a implicações legais e deve ser corretamente preenchido e arquivado. Segundo o Parecer CFO nº 125/92,
a posse do prontuário é do paciente e sua guarda é do profissional, devendo ser arquivado, por no mínimo, dez anos
após o último atendimento. Portanto, segundo esta referência, entre outras, a posse do prontuário é do paciente
conforme a alternativa A.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão tem como referência o livro indicado, Saúde Bucal das Famílias
- Trabalhando com evidências / (coordenadores) Simone Tetu Moysés, Léo Kriger, Samuel Jorge Maysés. São Paulo:
Artes Médicas, 2008 em sua página 192 refere textualmente que as estratégias hoje propostas pela Política Nacional
de Saúde Bucal apontam para uma tentativa de redução das iniquidades, ao propor formas de financiamento
diferenciadas os municípios em piores condições socioeconômicas. A Política Nacional de Saúde Bucal, na página
5, Afirma que a reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os como pressuposto no item 2.9.
Estabelecer política de financiamento para o desenvolvimento de ações visando à reorientação do modelo de
atenção. Ainda, neste mesmo documento, na página 15, temos que é Fundamental à organização da atenção básica
do SUS, a estratégia de Saúde da Família foi criada em 1994 e normatizada pela Norma Operacional Básica do SUS
de 1996 - NOB/SUS-96, que definiu suas formas de financiamento, incluindo-a no Piso da Atenção Básica - PAB

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. Na referência indicada para o concurso, Saúde Bucal das Famílias -
Trabalhando com evidências / (coordenadores) Simone Tetu Moysés, Léo Kriger, Samuel Jorge Maysés. São Paulo:
Artes Médicas, 2008 na página 126, consta que na cidade de Porto Alegre, as primeiras ações programáticas de
saúde dirigidas a famílias remontam a 1976 quando da criação da residência em Medicina Geral Comunitária na
Unidade Sanitária Murialdo. Portanto, tanto a referência quanto o assunto foram indicados pela banca sendo mantida
a resposta da alternativa D.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'A'. Na bibliografia indicada, Saúde Bucal das Famílias - Trabalhando com
evidências / (coordenadores) Simone Tetu Moysés, Léo Kriger, Samuel Jorge Maysés. São Paulo: Artes Médicas,
2008 em sua página 253, podemos verificar a afirmação conforme consta na alternativa A. Na Política Nacional de
Saúde Bucal, na página 3 a afirmação é a seguinte: " As diretrizes aqui apresentadas apontam para uma
reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção, tendo o conceito do cuidado como eixo
de reorientação do modelo, respondendo a uma concepção de saúde não centrada somente na assistência aos
doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco
? pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do desenvolvimento de ações
intersetoriais". Portanto a afirmação refere-se a fatores que colocam a saúde em risco assim como na promoção de
fatores para a boa QUALIDADE de vida. Portanto mantem-se a alternativa correta A.

QUESTÃO: 37 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'A'. Segundo a referência SB
Brasil 2010 - Resultados Principais. Brasil: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Atenção Básica, 2011. Disponível em:
http://dab.saude.gov.br/CNSB/sbbrasil/arquivos/projeto_sb2010_relatorio_final.pdf Acesso em 06/10/2014.
Na página 22, onde se refere aos resultados do relatório para “uso e necessidade de prótese”, afirma-se que na faixa
etária de 35 a 44 anos, 67,2% dos examinados não usavam prótese dentária superior. O maior percentual foi
encontrado na região Sudeste (69,8%) e o menor na região Norte (57,1%). Dos usuários de prótese dentária superior,
a maioria usava prótese parcial removível (16,0%), sendo a maior porcentagem na região Nordeste (22,9%) e a
menor na região Sul (11,5%). Portanto, a alternativa correta da questão 37, é a de letra “A”. O maior percentual de
uso de prótese dentária superior foi encontrado na região Nordeste, e a maioria usava prótese parcial removível.
Nestes termos, damos deferimento a solicitação de recursos fazendo a alteração do gabarito da questão 37.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'E'. Na bibliografia de referência SB Brasil 2010 - Resultados Principais.
Brasil: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 2011.Disponível em:
http://dab.saude.gov.br/CNSB/sbbrasil/arquivos/projeto_sb2010_relatorio_final.pdf Acesso em 06/10/2014, na
página 12, afirma "Os três grandes levantamentos nacionais realizados em 1986, 1996 e 2003 foram de grande
relevância para a construção de uma consistente base de dados relativa ao perfil epidemiológico de saúde bucal da
população brasileira. Contudo, é fundamental que a realização destes estudos faça parte de uma estratégia inserida
no componente de vigilância à saúde da Política de Saúde, na perspectiva da construção de uma série histórica de
dados de saúde bucal com o objetivo de verificar tendências, planejar e avaliar serviços. " Sendo assim, a solicitação
do recurso é indeferida.

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'C'. Na bibliografia indicada, Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção
à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 96 p: il. (Série B. Textos Básicos de
Saúde) (Cadernos de Atenção Básica; n. 24 em sua página 14 afirma: "A promoção da saúde escolar deve, pela sua
potencialidade em evitar agravos e promover a saúde e qualidade de vida, constituir um espaço privilegiado de
atuação das equipes de Saúde da Família (DEMARZO; AQUILANTE, 2008)". Portanto damos indeferimento ao
recurso.

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão tem como referência bibliográfica Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos? prevenção e controle de riscos. Brasília, 2006. Disponível em:
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf Acesso em 06/10/2014 em sua página 34. "I -
Segundo a Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998 - Regulamento técnico sobre substâncias e



medicamentos sujeitos a controle especial, pertencem a este grupo os medicamentos constantes nas listas B1
(psicotrópicos) e B2 (psicotrópicos anorexígenos). A notificação de receita B (talonário) deverá ser impressa às
expensas do profissional ou instituição interessada. A notificação de receita B poderá conter prescrição de apenas
uma substância e terá validade por um período de trinta dias, contados a partir de sua emissão, e somente dentro da
Unidade Federativa que concedeu a numeração. Poderá conter no máximo cinco ampolas e, para as demais formas
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo sessenta dias. " Recurso Indeferido.

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme atribuição do cargo constante no Edital, cabe ao cirurgião -
dentista diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial; executar trabalhos de cirurgia buco-
facial e proceder à odontologia profilática em estabelecimento do PSF;; executar as ações de assistência integral,
aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo a famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com
planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e a prevenção em saúde bucal; programar
e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas dentre outras. Portanto o conhecimento das
dosagens de fluoretos para seu tratamento e efeitos colaterais é função do cirurgião dentista do IMESF tanto na
atenção individual quanto na coletiva. Na referência bibliográfica Guia de recomendações para o uso de fluoretos no
Brasil / Departamento de Atenção Básica. Brasília, 2009. Disponível em: http://cfo.org.br/wp-
content/uploads/2010/02/livro_guia_fluoretos.pdf Acesso em 06/10/2014. Na página 37 consta a afirmação da
questão.

CARGO(S): CONTADOR

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo IUDÍCIBUS e MARION, Contabilidade Comercial, 9ª ed. 2010 -
Editora Atlas: São Paulo, "pactuados os salários com os empregados, a contabilização da folha de pagamento deve
ser feita de modo a respeitar o regime de competência mensal". As provisões da folha de pagamento, como férias e
13º salário, são parte integrante da contabilização, ou seja, a contabilização das provisões para férias e 13º salário
são incorridos do regime de competência para pagamento futuro. O Princípio da Competência nos diz que os fatos
devem ser registrados a partir do seu fato gerador. As receitas e despesas devem ser registradas, independente de
seu recebimento ou pagamento. Portanto, a resposta para a provisão de folha de pagamento e, incluindo férias e 13º
salário, é o princípio da competência.

QUESTÃO: 46 - ANULADA. Estimada banca examinadora, peço, encarecidamente, anular a questão de nº 46 em
função de não apresentar nenhuma opção correta das cinco alternativas oferecidas na questão. Houve um equívoco,
da minha parte, no momento do cálculo da questão. A resposta correta é de estoque inicial igual a R$ 190,00.

CARGO(S): ENFERMEIRO

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme consta na página 24 do caderno de atenção básica nº 34, a
escuta é uma primeira ferramenta a ser utilizada. A alternativa D, não exclui esta como ferramenta, apenas a coloca
em posição de destaque assim como diversas outras citadas no texto no mesmo fragmento e que podem ser usadas
inicialmente, mesmo que de forma concomitante.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. Caderno da Atenção Básica 34 trabalha o conceito de redes em saúde
mental interlocutoras com as redes de educação, assistência social, dentre outras. Trata-se portanto, de um serviço
presente nestas redes, interagindo com os serviços especializados de saúde mental. O CRAS entretanto, não é
diretamente ligado à sua, sendo subordinado as secretarias de assistência social, diferente das relações entre CAPS
e saúde, por exemplo.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'E'. Recurso indeferido, pois não foi apresentado conforme as disposições
do item 7.3 do edital do presente certame.

QUESTÃO: 43 - ANULADA. Alternativa D está incorreta conforme consta no caderno da atenção básica nº 36,
página 79: "Urogenital: A bexiga neurogênica leva à retenção, incontinência e infecções urinárias. O diagnóstico
baseia-se na demonstração de resíduo vesical após a micção espontânea e deve ser considerado na presença de
infecções urinárias de repetição, dilatação do sistema coletor renal ou perda de função renal. Manobras regulares
de esvaziamento completo da bexiga devem ser orientadas (manobra de Crede3). Pode haver necessidade de
cateterismo intermitente. Havendo dificuldade nesse processo ou infecções urinárias persistentes, pode-se avaliar
a necessidade de encaminhamento ao urologista. A impotência e a ejaculação retrógrada são complicações
frequentes no homem com diabetes. Na mulher, podem ocorrer dispareunia e redução da libido."

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D'. O material em questão encontra-se na internet, localizado pelo título em
mecanismos de busca e de domínio público (para baixar gratuitamente pela rede mundial de computadores).

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'C'. O caderno da atenção básica nº 13, não consta na bibliografia do
concurso. Quanto ao material em questão (Protocolo de Rastreamento e Detecção Precoce do Câncer de Mama do



Município de Porto Alegre) encontra-se na internet localizado pelo título, sem necessidade de utilizar o link, em
mecanismos de busca e de domínio público (para baixar gratuitamente pela rede mundial de computadores).

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'C'. Sobre o material em questão encontra-se na internet localizado pelo
título, sem necessidade de utilizar o link, em mecanismos de busca e de domínio público (para baixar gratuitamente
pela rede mundial de computadores).

QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão em debate especifica uma ação a ser desenvolvida através
da exemplificação de um dos principais problemas que acometem boa parte das pessoas em situação de rua, o
tabagismo e os agravantes deste. Tal exemplificação proporciona uma forma clara de ponto a ser trabalhado, uma
ação por parte das equipes.

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme consta em tabela na página 60 do caderno da atenção básica
37, as medicações da alternativa C, não existem (em classe e dosagem) conforme apresentado nesta alternativa.

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'E'. A letra e está incorreta pois ainda que o município possa disponibilizar
a distribuição de medicamentos psiquiátricos, além daqueles constantes no RENAME, esta responsabilidade ainda
sim estaria a cargo dos CAPS ou serviço de saúde mental específico. Cabe ainda ressaltar que a OLANZAPINA não
consta na farmácia básica do SUS (vide RENAME).

CARGO(S): MÉDICO

QUESTÃO: 31 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'A'. Tendo em vista o erro
material e incorreção no item II, tornando-o errado, houve a necessidade de mudança de gabarito.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo a bibliografia indicada e utilizada pela SMSPOA em seu
protocolo_de_rastreamento_e_deteccao_precoce_do_cancer_de_mama_do_municipio_de_porto_alegre todas
alternativas estão corretas e são grau de recomendação A, conforme bibliografia do concurso.

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão refere-se ao tratamento e não prevenção, assim a única
alternativa correta é a C.

QUESTÃO: 50 - ANULADA. Tendo em vista a não existência de alternativa correta, por erro material, nos itens I e
III, houve a necessidade de anular a questão.


