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MUNICÍPIO DE ALPESTRE / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 10/2017
AVISO Nº 08 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS
O Prefeito do Município de Alpestre-RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este
Aviso, o que segue:

1.

RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS
DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS.

CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL ESCOLAR FUNDAMENTAL INCOMPLETO

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 21 – Gabarito anulado.
A questão apresenta erro material de digitação.
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL ESCOLAR MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01 – Gabarito mantido.
“Não” é advérbio, portanto, a alternativa C está correta. Na E, “entretanto” é uma conjunção, não uma
interjeição.
Questão 10 – Gabarito anulado.
Houve erro material de digitação da palavra “Pose”.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 22 – Gabarito mantido.
A questão está correta e sua resolução pode ser dada pelo seguinte cálculo: x.0,8.0.75 = 63  x = 105.
Questão 27 – Gabarito mantido.
A probabilidade solicitada é dada por P(A ou EF) = (80+40+60)/200 = 90%. Assim, a questão não
apresenta nenhum equívoco.
Questão 29 – Gabarito anulado.
A questão apresenta o valor de taxa de juros igual a 0,5% ao mês, onde se desejava ter o valor de 5%.
Questão 30 – Gabarito mantido.
Segundo a teoria de raciocínio lógico, a negação de uma proposição bicondicional é uma disjunção
exclusiva.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL ESCOLAR MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Questão 32 – Gabarito mantido.
A ANVISA define os serviços de saúde como estabelecimentos destinados a promover a saúde do
indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos, prevenir e limitar os danos a ele causados e reabilitá-lo
quando sua capacidade física, psíquica ou social for afetada. Logo, englobam hospitais e demais
estabelecimentos de saúde, que por sua vez possuem áreas de manuseio de alimentos.

ENFERMEIRO
Questão 37 – Gabarito anulado.
Não há alternativa passível de ser considerada correta.

ENGENHEIRO CIVIL
Questão 32– Gabarito anulado.
A assertiva I apresentou erro de digitação/impressão, com isso a mesma não teve a clareza
necessária, possibilitando interpretações diferentes sobre o mesmo tema.
Questão 35 – Gabarito mantido.
A assertiva II está correta, de acordo com a Norma Brasileira que regulamenta o tema
impermeabilização na construção, em especial a NB9575 da ABNT. Não há problema de grafia em
relação à máxima pressão hidrostática.
Questão 37 – Gabarito mantido.
A assertiva III está correta, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho, em
especial a NR-18.

FONOAUDIÓLOGO
Questão 32 – Gabarito mantido.
Conforme a literatura (em ORTIZ,KZ. Distúrbios neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. Ed.
Manole, 2009) é correto afirmar que: nas tarefas mais complexas de análise fonética, a neuroimagem
funcional mostra ativação das regiões temporais inferiores esquerda, além do giro temporal superior.
Questão 35 – Gabarito mantido
A triagem auditiva do escolar não se configura como referência de diagnóstico, e sim como triagem,
deve-se respeitar as especificidades na avaliação para o diagnóstico.
Entende-se por Triagem Auditiva um processo simples, rápido e de baixo custo capaz de identificar
indivíduos com maior probabilidade de uma alteração na função testada e que, se detectada falha
nessa triagem, deverão ser encaminhados para a realização de procedimentos diagnósticos de maior
complexidade. (Cartilha: Contribuição da Fonoaudiologia para o avanço do SUS disponível em:
www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/cartilha%20sus%20-%20final.pdf). Triagem Auditiva Escolar:
identificação de alterações auditivas em crianças do primeiro ano do ensino fundamental (TAMANINI,D.
e col. Rev. CEFAC. 2015 Set-Out; 17(5):1404).
Questão 37 – Gabarito mantido
O exercício de Masako aumenta a movimentação da parede posterior faríngea e aumenta o tempo de
elevação da laringe, protegendo as vias aéreas e a estimulação azeda é indicada quando há atraso da
resposta oral com resposta faríngea adequada, conforme Jotz, de-Angelis e Barros, capítulo 52, pg
335-337 e ORTIZ, KZ; Distúrbios neurológicos adquiridos: fala e deglutição. Ed. Manole, 2010.
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Município de Alpestre-RS, em 24 de Outubro de 2017.
Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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