
 

RESULTADO FINAL DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

CARAZINHO/RS - EDITAL Nº 001/2021 

 

A ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 

n.º47.078.019/0017-81, com sede na Rua Duartina n.º 131, que, dentre outras áreas 

assistenciais, atua no segmento de saúde em conformidade com os objetivos 

estatutários e seu Regulamento de Contratação de Pessoal – RCP, para 

conhecimentos dos interessados, TORNA PÚBLICA O RESULTADO FINAL DOS 

RECURSOS DA PROVA OBJETIVA DO EDITAL Nº 001/2021: 

 

RESPOSTA RECURSOS 

QUESTÃO 16 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA:  

Os princípios básicos que regem a portaria n°453/98 que aprova o 

Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica 

em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x 

diagnósticos em todo território nacional, são exceto:  

A) Justificação da prática e das exposições médicas individuais.   

B) Otimização da proteção radiológica.  

C) Segurança do paciente.   

D) Prevenção de acidentes.   

E) Limitação de doses individuais. 

 

GABARITO: ALTERNATIVA C. 

Compulsando o recurso interposto contra da referida questão no sentido de que 

a segurança do paciente também seria um princípio básico da portaria, denota-se que 

razão não lhe assiste. Explica-se: 

A Portaria n. 453/98 dispõe expressamente em seu item 2.1 quais são os seus 

princípios básicos, veja-se: 



 

2.1 Os princípios básicos que regem este Regulamento são:  

a) Justificação da prática e das exposições médicas individuais.  

b) Otimização da proteção radiológica.  

c) Limitação de doses individuais.  

d) Prevenção de acidentes. 

Dessa forma, constata-se que a “segurança do paciente” não está inserida no 

rol acima colacionado, estando adequado o gabarito aplicado, haja vista a 

interpretação da questão deve ocorrer de acordo com o preceituado na própria 

portaria. 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso interposto, mantendo-se a 

alternativa C como gabarito. 

 

QUESTÃO 15 – ATENDENTE DE FARMÁCIA, TÉCNICO DE RADIOLOGIA, 

RECEPÇÃO, CONTROLADOR DE ACESSO E AUXILIAR DE RH E FINANCEIRO. 

Concede-se 10% de desconto em determinado produto, valendo por uma 

quinzena. Na quinzena seguinte majora-se o preço do mesmo produto em 10% em 

relação ao preço que vinha sendo praticado. Comparando o preço inicial com o preço 

do produto após as duas transações, é correto afirmar que: 

a) o preço do produto se manteve igual. 
 
b) o preço do produto diminuiu 1%. 
 
c) o preço do produto aumentou 1%. 
 
d) o preço do produto diminuiu 2%. 
 
e) o preço do produto aumentou 2%. 
 

 

GABARITO: ALTERNATIVA B 

Compulsando o recurso interposto, denota-se que razão não lhe assiste, haja 

vista a alternativa B é a resposta adequada à questão, comprovando-se através do 

cálculo abaixo: 



 

Preço imaginário R$100,00 

R$ 100,00 - 10 %------>R$90,00 (1°Quinzena) 

R$90,00 + 10% -------->R$99,00 (2°Quinzena) 

Logo, conclui-se que: o preço do produto diminuiu 1%. 

Diante do exposto, INDEFERE-SE, o recurso interposto, mantendo-se a 

alternativa B como gabarito. 

 

QUESTÃO 19 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

Num exame radiológico dos seios da face, a rotina mínima para o estudo é: 

 

a) Perfil e Hirtz.  

b) Frontonaso e mentonaso.  

c) Reverchon e Towne.  

d) Hirtz, Reverchon e Towne.  

e) todas estão corretas 

 

Compulsando o recurso interposto, denota-se que merece provimento, 

transmudando-se o gabarito originalmente publicado (alternativa A) para o gabarito 

correto, qual seja: ALTERNATIVA B. 

Isso porque, após uma análise efetuado pelos profissionais técnicos que 

contribuem à elaboração do certame, extraiu-se o seguinte posicionamento: 

 

Em uma rotina básica de raio x seios da face, é realizada as 

incidências de face: Frontonaso e Mentonaso. 

Em uma rotina básica para o estudo dos Seios da Face (Seios 

Paranasais), é realizado o posicionamento radiológico da face 

nas incidências Frontonaso (Método de Caldwell) e Mentonaso 



 

(Método de Waters). Já o posicionamento radiológico referente 

a incidência Mentonaso de Boca Aberta, também conhecida 

como Parietoacantial Transoral (Método de Waters), é 

considerada como parte das incidências especiais de Seios da 

Face. 

A incidência mentonaso de boca aberta (Método de Waters), que 

também é denominada Parietoacantial Transoral, demonstra 

principalmente os seios maxilares com a parede inferior 

visualizada livres, sem superposição dos rochedos. Os seios 

esfenoidais também é outra estrutura a visualizada através da 

abertura da boca. Os seios frontais também devem ser 

evidenciados na imagem, mais com menos detalhes do que a 

incidência frontonaso (método de Caldwell). Já os seios 

etmoidais aparecem com pouca definição na incidência 

mentonaso.  

 

https://dicasradiologia.blogspot.com/2015/06/tecnicas-

radiologicas-seios-da-face.html 

 

Portanto, retifica-se o gabarito inicialmente apontado, passando a constar como 

gabarito definitivo a alternativa B. 

 

QUESTÃO 20 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

Das incidências de crânio listadas a seguir, a que melhor demonstra as órbitas 

com menor ampliação e irradiação nos cristalinos é:  

a) Axial submento-vértice.  

b) Perfil esquerdo.  

c) Ântero-posterior.  

d) Semi axial em ântero-posterior.  

e) Nenhuma das alternativas. 



 

Compulsando o recurso interposto, denota-se que merece provimento, 

transmudando-se o gabarito originalmente publicado (alternativa C) para o gabarito 

correto, qual seja: ALTERNATIVA E. 

 

QUESTÃO 21 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

 

Em uma radiografia do carpo na incidência em perfil interno, qual o correto 

posicionamento do 1º dedo da mão?  

a) Acima do 2º dedo da mão.  

b) O eixo do 1º dedo deve fazer um ângulo de 12 graus com o eixo da mão.  

c) Ao lado do 2º dedo da mão.  

d) Deve ser de tal maneira que a sua extremidade distal esteja bem próxima do 5º 

dedo.  

e) Nenhuma das alternativas 

 

Compulsando o recurso interposto, denota-se que merece provimento, 

transmudando-se o gabarito originalmente publicado (alternativa B) para o gabarito 

correto, qual seja: ALTERNATIVA C. 

Isso porque, após uma análise efetuado pelos profissionais técnicos que 

contribuem à elaboração do certame, extraiu-se o seguinte posicionamento: 



 

 

 

Portanto, retifica-se o gabarito inicialmente apontado, passando a constar como 

gabarito definitivo a alternativa C. 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 5 – PORTUGUÊS - ATENDENTE DE FARMÁCIA, TÉCNICO DE 

RADIOLOGIA, RECEPÇÃO, CONTROLADOR DE ACESSO E AUXILIAR DE RH E 

FINANCEIRO. 

 

Na frase do terrorista há uma figura de linguagem denominada:  

A - catacrese. 

B - ironia. 

C -hipérbole. 

D -pleonasmo. 

E -metáfora. 

 

Compulsando o recurso interposto, denota-se que razão não lhe assiste, haja 

vista a alternativa B é a resposta adequada à questão. Explica-se: 

Ironia é uma figura de linguagem na qual é dito, intencionalmente, o oposto do 

que se pretende transmitir. Revestida de um humor sutil, a ironia tem como objetivo a 

ridicularização e desvalorização de alguém ou de uma situação.  

Aliás, colacionam-se exemplos: 

“Quem foi o inteligente que preencheu o formulário com erros? 

Meu filho é um santinho, apenas teve três suspensões desde o início das aulas. 

Foi você que quebrou a jarra? Que belo serviço! 

Ela foi tão simpática que eu só queria ir embora bem rápido.” 

Diante do exposto, INDEFERE-SE, o recurso interposto, mantendo-se a 

alternativa B como gabarito. 



 

QUESTÃO 23 – TÉCNICO DE RADIOLOGIA  

O princípio de otimização da proteção radiológica, de acordo com a Portaria da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453/98, estabelece: 

A) que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e 

executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de 

pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos 

quanto razoavelmente exequíveis, levando-se em conta fatores sociais e 

econômicos, além das restrições de doses aplicáveis. 

B) os exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, exceto quando 

houver justificativa no contexto clínico, considerando-se os métodos alternativos. 

C) que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada, a menos 

que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de 

modo a compensar o detrimento que possa ser causado. 

D) que todos os novos tipos de práticas que envolvem exposições médicas devem ser 

previamente justificadas antes de serem adotadas em geral. 

E) os exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as 

informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado, ou 

para melhorar o estado de saúde da população. 

 

Compulsando o recurso interposto, denota-se que merece provimento, 

transmudando-se o gabarito originalmente publicado (alternativa E) para o gabarito 

correto, qual seja: ALTERNATIVA A. 

Isso porque, após uma análise efetuado pelos profissionais técnicos que 

contribuem à elaboração do certame, extraiu-se o seguinte posicionamento:  

 



 

OTIMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

2.6 O princípio de otimização estabelece que as instalações e as práticas devem ser 

planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses 

individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais 

sejam tão baixos quanto razoavelmente exeqüíveis, levando-se em conta fatores 

sociais e econômicos, além das restrições de dose aplicáveis. 

Fonte: https://www.hc.ufu.br/sites/default/files/tmp//portaria_453.pdf  

(Portaria SVS/MS n° 453, de 1 de junho de 1998). 

Portanto, retifica-se o gabarito inicialmente apontado, passando a constar como 

gabarito definitivo a alternativa A. 

 

QUESTÃO 30 – AUXILIAR DE LIMPEZA E LAVANDERIA E AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS  

 A vacina Covid-19 é uma medida importante para a redução de casos 

graves da doença. 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) Acima de 90% dos vacinados teve reações como tosse, moleza no corpo, febre e 

dor abdominal. 

B) Algumas pessoas que tomaram a vacina contraíram a Influenza e estudos já 

mostram que algumas marcas da vacina causam esta doença. 

C) A melhor vacina é a disponível para a pessoa na Unidade de Saúde. 

D) Pessoas menores de 18 anos estão proibidas de tomar a vacina. 

E) Depois do início da vacinação no Brasil, aumentaram consideravelmente as 

mortes por Covid19. 

   Diante o recurso interposto, DEFERE-SE o recurso anulando a 

questão supracitada, tendo em vista que há mais de uma resposta correta para a referida 

questão. 

https://www.hc.ufu.br/sites/default/files/tmp/portaria_453.pdf


 

QUESTÃO 3 – ENFERMEIRO e FARMACÊUTICO 

 Assinale a alternativa em que em que a colocação do pronome 

destacado atende à norma padrão da língua. 

A) Para o padeiro, era natural a ideia de que ninguém reconhecia-o devido à 

natureza do seu trabalho. 

B) Ao ouvir a história do padeiro, o narrador indigna-se com a forma como sempre 

tratavam-no nas casas. 

C) O narrador relacionava a história do padeiro à sua, se recordando do tempo em 

que era um jovem escritor. 

D) De tanto ouvir que não era ninguém, o padeiro já não se incomodava mais por 

ser tratado assim. 

E) Apenas quando lembra-se do que lera nos jornais, o narrador compreende a 

razão de não haver pão. 

 

 Diante o recurso interposto, DEFERIMOS o recurso, anulando a 

questão supracitada, tendo em vista que os pronomes não estão destacados, 

conforme relata a questão. 

 

 

QUESTÃO 2 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE LIMPEZA E 

LAVANDERIA. 

 Assinale a alternativa que apresenta pelo menos uma palavra com erro 

de acentuação gráfica:  

A) Imprimí-la - algóstase. 

B) Algoritmo - itens. 

 C) Álbuns - alcácer .  

D) Parada - antonímia.  

E) Passáro – álcool 

 



 

 Diante o recurso interposto, DEFERE-SE o recurso, sendo a questão 

supracitada ANULADA, tendo em vista que há duas respostas corretas para a 

questão. 

 

 

QUESTÃO 27 – ENFERMEIRO e FARMACÊUTICO 

 De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a Implementação do 

Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privado em que ocorre o 

cuidado profissional de Enfermagem, é CORRETO afirmar: 

 A) Considera-se Processo de Enfermagem o mesmo que Sistematização da 

Assistência e Consulta de Enfermagem se refere ao registro dos diagnósticos de 

enfermagem. 

 B) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e concorrentes: 1. Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico 

de Enfermagem); 2. Diagnóstico de Enfermagem; 3. Planejamento de Enfermagem; 

4. Implementação; 5. Avaliação de Enfermagem. 

 C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem participam da execução 

do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, independentemente da 

supervisão do Enfermeiro.  

D) Ao enfermeiro, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de 

Enfermagem, cabendo-lhe privativamente apenas o Diagnóstico de Enfermagem.  

E) Compõem a SAE o Processo de Enfermagem, manuais, protocolos, 

procedimentos operacionais padrão (POP), rotinas, elaboração da escala de 

serviço e dimensionamento dos profissionais de Enfermagem. 

 

 Compulsando o recurso interposto, denota-se que razão não lhe 

assiste, haja vista a ALTERNATIVA E é a resposta adequada à questão, 

comprovando-se através da justificativa abaixo: 

 



 

Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e RECORRENTES: 

 

I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família 

ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo 

saúde e doença. 

 

II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os 

conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou 

intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

 

III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera 

alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

 

IV – Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa 

de Planejamento de Enfermagem. 

 

V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou 

intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 

necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

 



 

 São etapas RECORRENTES e não CONCORRENTES, já que 

recorrentes significa quilo que volta a acontecer depois de já ter acontecido 

anteriormente, um processo sendo um ciclo. 

  

 De acordo com o Guia Prático: SAE - Sistematização da assistência de 

enfermagem da biblioteca do COFEN de 2016, a SAE é composta dos métodos 

científicos, como teorias de enfermagem, processo e consulta de enfermagem, bem 

como o dimensionamento da equipe de enfermagem e instrumentos, como 

protocolos, manuais e impressos, promovendo uma organização das práticas de 

cuidar empreendidas por trabalhadores e trabalhadoras de enfermagem no contexto 

da equipe multidisciplinar de saúde.  

 

 Diante do exposto, INDEFERE-SE, o recurso interposto, mantendo-se 

a alternativa E como gabarito. 

 

 

 

 

 

Carazinho/RS, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Luciano Lopes Pastor 

Diretor-Presidente da Associação Mahatma Gandhi 

 

 

 


