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MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE / RS 
CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015 
 

AVISO Nº 08 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES 
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

A Prefeita do município de Não-Me-Toque / RS, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o 
que segue:  

 
1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões do gabarito oficial das provas objetivas. 

 
 
Conhecimentos Gerais – Nível Médio/Técnico  
 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 01 – Gabarito anulado 
A questão apresentou erro material de digitação. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 
A questão é bem clara quanto ao que se pede. O candidato deve verificar, no texto, quais das perguntas 
são respondidas pelo texto. Em uma leitura atenta, encontraremos, portanto, a resposta para cada uma das 
três indagações. 
 
Legislação 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 
O art. 34, III da referida legislação prevê expressamente a alternativa D como resposta ao enunciado. 
 
Informática 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
Basta executar a função no Microsoft Excel para entender que o comportamento da função arredondará o 
valor para 1. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 
Como houve um desconto de 20% sobre o preço inicial x, temos que o valor de R$ 76,00 é equivalente a 
80% do preço inicial. Sendo assim, tem-se a seguinte regra de três: 
x ----------- 100% 
76 ---------  80% 
Donde vem que, x = 95 reais.  
 
 
Conhecimentos Gerais – Nível Superior 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 
O conteúdo exigido para a questão está previsto em edital nos itens “Ortografia” e “Classes de palavras e 
seus empregos”. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
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A questão exige que o candidato analise cada uma das assertivas e marque a correta em relação ao texto. 
Assim sendo, a única correta é a afirmação presente na alternativa D. 
 
Questão 05 – Gabarito alterado para letra “D” 
Houve equívoco na divulgação do gabarito preliminar. 
 
Questão 09 – Gabarito anulado 
Houve equívoco no enunciado da questão. 
 
 
Legislação 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
O art. 4º, par. 1º do referido Estatuto, prevê expressamente a resposta ao enunciado da questão, inclusive, 
a pergunta refere-se ao texto legal especificamente. 
 
Questão 13 – Gabarito mantido 
O art. 250 do ECA prevê a conduta descrita no enunciado como infração administrativa. 
 
 
Informática 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
O edital define que a versão do Windows considerada no certame é a XP.  
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
A questão está bem clara, visto que apresenta a aplicação da fórmula sobre os dados da coluna B e indica 
que os resultados são aplicados na coluna C. Adicionalmente, a coluna C está destacada para facilitar a 
compreensão. Por fim, a questão claramente indica que os índices são ajustados para representar cada 
linha da coluna B. 
 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 
A alternativa A está correta, pois foi solicitada a negação da proposição apresentada. Sabe-se da teoria de 
lógica que a negação de uma proposição do tipo “existe x tal que ~p(x)” é dada por “todo o x p(x)”. Tomando 
x como “o gaúcho” e p(x) como “x sabe dançar milonga” temos a conclusão que a negação solicitada é “todo 
gaúcho sabe dançar milonga”. 
 
 
Conhecimentos Específicos – Nível Médio/Técnico  
 
Fiscal Ambiental 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A assertiva I está correta, de acordo com a Legislação Municipal, como refere o enunciado, em especial em: 
Código de posturas e Meio Ambiente do Município. Capítulo V - Da Proteção dos Recursos Naturais Seção I 
- Da Proteção da Vegetação. 

 
Fiscal Tributário 
 
Questão 35 – Gabarito alterado para letra “B” 
Houve equívoco na indicação do gabarito preliminar, conforme conceitos básicos encontrados em (AMARO, 
2010). 
 
Técnico em Segurança do Trabalho 
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Questão 33 – Gabarito mantido 
A assertiva I está correta. De acordo com as “Normas Regulamentadoras NR-18. Movimentação e 
Transporte de Materiais e Pessoas”. Além da indicação de carga máxima também outras devem constar, o 
que não exclui a obrigatoriedade na identificação. 
 
 
Conhecimentos Específicos – Nível Superior 
 
 Cirurgião Dentista 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
"Para as lesões cavitadas, os critérios diagnósticos são: as lesões ativas são macias ou com consistência 
de couro, enquanto as lesões inativas podem ser brilhantes e rígidas durante a sondagem delicada" 
(FEJERSKOV, O.; KIDD, E. A. M., 2011). Deve-se ter um cuidado maior em uma lesão de cárie incipiente 
(inicial).  Em lesões já cavitadas a sonda deve ser utilizada para determinar a consistência do tecido e, 
consequentemente, a atividade/inatividade da lesão.  
 
Enfermeiro 
 
Questão 32 – Gabarito alterado para a letra “E” 
Segundo o caderno de atenção básica, em 0,1% dos casos pode haver falhas nas pílulas 
anticoncepcionais, mesmo sendo feito uso de forma regular. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
Conforme bibliografia sugerida pelo edital, Caderno de Atenção Básica n. 30 do Ministério da Saúde, a 
questão é clara: “É importante ressaltar que as reavaliações do paciente devem ser frequentes , a cada 30 
minutos ou menos , visto que ele inicialmente pode chegar acordado e evoluir para o coma , justificando a 
intubação para proteção de vias aéreas . 
 
Questão 36 – Gabarito mantido 
Segundo o Caderno de Saúde n. 25, pg. 15 (Bibliografia Sugerida no Edital), respiração bucal pode ocorrer 
de três formas: durante o sono (que pode ocorrer por uma obstrução nasal), hipertrofia de amigdalas e 
apneia obstrutiva do sono. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 

O Caderno de Saúde n.13, p.87-95, do Ministério da Saúde (Conforme bibliografia sugerida pelo edital), 
descreve todos os fatores de risco do câncer de mama, manifestações clínicas e exame físico das mamas. 

 
Questão 40 – Gabarito alterado para letra “B” 
No Caderno de Atenção Básica n. 33, p.137-138, todos os itens de contraindicação da amamentação estão 
bem especificados, inclusive crianças com galactosemia e fenilcetonúria. Alguns artigos apresentam que 
lactentes com fenilcetonúria não apresentam contraindicação absoluta e podem receber aleitamento 
materno, sendo necessário consultas frequentes. 
 
Médico 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
O candidato está correto: uma frequência cardíaca aumentada indica, em pacientes com quadro diarreicos, 
moderada perda de líquidos. Como a afirmativa não mencionou pressão arterial, a mesma não deixa de 
estar correta. Caso fosse: FC aumentada e hipotensão, então seria uma perda não apenas moderada.  Uma 
quadro com diarreia é considerado agudo até seu 14º dia, logo, caso eu considere essa alternativa correta, 
qualquer outro valor entre 4 e 14 estaria errado.  O argumento estaria correto se a frase fosse assim: “um 
quadro de diarreia com 3 dias de duração é considerado agudo”. No caso da questão, não. 
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Questão 34 – Gabarito anulado 
Quanto à dosagem da ceftriaxone. Há um conjunto de indicações recentes que tornam a dosagem de 125 
mg defasada. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissiveis.pdf 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
O entendimento de que um simples erro ortográfico, omissão de um N, não implica em indução de erro na 
questão é o adotado. Tal omissão nem mesmo altera significativamente a pronúncia do sinal. A omissão 
não aproxima o candidato de nenhuma das outras alternativas, pois se trata de uma questão com o objetivo 
de verificar o conhecimento semiológico de uma doença. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
Idosos respondem diferentemente a diversas medicações. Considera-se que uma medicação não tenha sua 
prescrição considerada como adequada para idosos na medida em que seus efeitos adversos são 
importantes e na possibilidade da prescrição de outras medicações. Na questão, a medicação que 
apresenta melhor perfil de segurança para idosos é a sertralina. Todas as outras constam nas listas das 
sociedades de geriatria como não sendo indicadas preferencialmente (Critérios de Beer’s). A questão em 
nenhum momento classifica as alternativas como antidepressivas, faz apenas a ressalva do uso da 
amitriptilina como antidepressiva, pois sabemos que ela pode ter sua utilização para dor crônica 

 
 
 
 

Não-Me-Toque / RS, 22 de outubro de 2015. 
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