CREMERJ
RESPOSTAS DOS RECURSOS

INFORMAÇÃO:
Após análise dos recursos, o gabarito, disponibilizado neste site em 24.01.2011, sofreu a
seguinte alteração:
QUESTÕES 29 e 50 da prova para o cargo de Assistente Técnico Especializado – PNS Médico Fiscal – ANULADAS.
Nas demais questões o gabarito permanece inalterado.
As questões sem fundamentação ou cujos argumentos estavam incompletos não foram
encaminhadas às Bancas Examinadoras.

RESPOSTAS:

NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: Auxiliar de Apoio Administrativo – PNO - MOTORISTA
CONTEÚDO: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1 - INDEFERIDO

A questão é de interpretação de texto e pretende verificar se o candidato é capaz de
destacar as ideias mais importantes do texto; ora, nesse caso, conforme expressa o
texto, o detalhe mais importante é o fato de ter havido um grande número de casos
registrados, como afirma a última frase, em que o vocábulo só mostra o espanto do
autor do texto.
QUESTÃO 2 - INDEFERIDO

A pergunta trata da organização da frase em que a concordância interfere com o
sentido e, na opção (B), essa concordância mostra que se trata dos mesmos jornais.
QUESTÃO 3 - INDEFERIDO

A utilização do modalizador só mostra que essa quantidade de casos, para o
enunciador do texto, é bastante grande. Um modalizador é um tipo de palavra em que
o enunciador do texto mostra sua opinião sobre os fatos veiculados.
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QUESTÃO 4 - INDEFERIDO

Trata-se de uma questão de coerência textual, pois o candidato deve relacionar as
frases do texto com temas, nesse caso, esporte e, mais precisamente, corrida, o que
envolve sapatos adequados e medida de tempo.
QUESTÃO 11 - INDEFERIDO

O título do texto e o seu desenvolvimento mostram claramente que faltam pedreiros
competentes e, ao empregarem-se determinados adjetivos, as qualidades que eles
representam são consideradas em seu grau mais alto; além disso, o texto explicita
claramente o tipo de falta: profissionais de qualidade.
CONTEÚDO: MATEMÁTICA

QUESTÃO 16 - INDEFERIDO

A solução correta da questão é:
7
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Logo, os 20 carros restantes correspondem a

5
12

do total.

Então, o total de automóveis é igual a (20 : 5) x 12 = 48
QUESTÃO 18 - INDEFERIDO

A solução correta da questão é:
Número de motoristas do 2º turno: 18
Número total de motoristas: 12 + 18 = 30.
A fração pedida é

18
30

3
5

= .

2

CONTEÚDO: ESPECÍFICO

QUESTÃO 26 - INDEFERIDO

Resposta certa “Lotação”conforme anexo do CTB :
LOTAÇÃO - carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo
transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga, ou número de
pessoas, para os veículos de passageiros.
QUESTÃO 31 - INDEFERIDO

Conforme a cartilha do DETRAN RJ:
Inclua na rotina de manutenção os seguintes procedimentos:
Ca libra ge m e o e s ta do dos pne us ;
Alinha m e nto da dire ção;
Ba la nce a m e nto da s roda s ;
Ve rifica ção dos fre ios : fluido, pa s tilha s , disco, pedal, lonas e freio de mão.
QUESTÃO 35 - INDEFERIDO

Segundo o CTB :
Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando
solicitado pela autoridade e seus agentes:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
QUESTÃO 40 - INDEFERIDO

Conforme cartilha DETRAN RJ:
INFRAÇÕES MÉDIAS (4 pontos)
INFRAÇÃO MULTA E
PENALIDADE MEDIDA ADMINISTRATIVA
Estacionar nas esquinas a menos de 5 metros. Multa: R$ 85,13. Remoção do veículo.
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NÍVEL MÉDIO
CARGO: Assistente Técnico Administrativo – PNM – Agente Administrativo
CONTEÚDO: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01 - INDEFERIDO

A questão diz respeito à capacidade de leitura do candidato e solicita que ele
determine o que é “atenção primária” no texto, explicitada no início do segundo
parágrafo como a faixa inicial de atendimento, a faixa da prevenção.
QUESTÃO 04 - INDEFERIDO

Simples questão de interpretação de uma expressão, que é “palavra de ordem”, ou
seja, aquela que recebe a prioridade de atenção, o que aparece explicitado na opção
(D). Trata-se de significado dicionarizado.
QUESTÃO 06 - INDEFERIDO

A questão trata de uma característica textual, sua finalidade: ora, no início do segundo
parágrafo, o autor do texto destaca a eficiência dos tratamentos realizados na faixa
primária, ou seja, a da prevenção, idéia reafirmada no terceiro parágrafo.
QUESTÃO 12 - INDEFERIDO

A utilização do vocábulo sujeito em lugar de pessoa ou indivíduo é uma preferência
vocabular da linguagem coloquial, bastando ver a utilização formal nos dicionários. O
verbo engolir só poderia ser considerado coloquialismo se estivesse equivalendo a
“comer de qualquer modo”, o que não se verifica no texto.
QUESTÃO 13 - INDEFERIDO

O jargão médico aparece em micro-organismo, sintomas, sonolência, quadros e
prescrever; na opção (A), os vocábulos da área médica são empregados na linguagem
comum e não no jargão.
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CONTEÚDO: MATEMÁTICA

QUESTÃO 22 - INDEFERIDO

A solução correta da questão é:
Em um conjunto de números, MODA é o valor que se repete o maior número de vezes. Logo a
MODA das idades é 15.
QUESTÃO 24 - INDEFERIDO

A solução correta da questão é:
10

510 + 510 + 510 + 510 + 510 = 5 x 5 = 5
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CONTEÚDO: NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 27 - INDEFERIDO

Na questão, é dito que atualmente, tendo em vista a facilidade de uso, baixo custo e
capacidade de armazenamento, os pendrives vem substituindo, com vantagens, os
disquetes em atividades de backup. Dois valores típicos para as capacidades de
armazenamento dos pendrives são: 1 GB e 8 GB, que corresponde à letra D do
gabarito. A Banca esclarece que realmente foi digitado 1 Gb em lugar de 1 GB, mas
que não comprometeu o entendimento da questão, não constituindo motivo para
anulação da mesma. O valor de 700 MB é capacidade de CD-R bem como 4,7 GB é
capacidade de armazenamento de DVD-R e não de pendrive. Valores típicos são
aqueles mais comuns, como 1 GB, 2GB, 4GB e 8GB, sabendo-se que existem
pendrives de 16GB, 32GB, 64GB e 128 GB. TB não é unidade ainda para pendrive.
Portanto, a única resposta que satisfaz à questão é a da letra D. A Banca esclarece
também que a conjunção e foi utilizada no sentido de apresentar dois exemplos
possíveis, dentre os disponíveis no mercado. A cobrança no enunciado da questão
fala em dois valores típicos. Do exposto, a Banca entende que a questão deve ser
mantida, bem como o gabarito publicado – letra D.
QUESTÃO 30 - INDEFERIDO

Na questão, é dito que um usuário digitou um texto no Word 2007, versão em
português, e ao final ele salvou o trabalho feito em um arquivo, com o nome
CONTRATO, no formato padrão do software. Para isso, ele acionou a opção
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, por meio de um atalho de teclado. Nesse caso, o formato padrão e
o atalho de teclado são: DOC e F12, que corresponde à letra B. A Banca esclarece
que na versão 2007, a Microsoft criou um novo padrão DOCX, mas o padrão DOC
continua sendo padrão também, não tendo sido eliminado ou descartado. Conforme

indicado nas figuras

e

,

criadas a partir do próprio Word 2007, Ctrl + B é alternativa para a opção Salvar,
sendo F12 alternativa para Salvar como. Nas opções de resposta, não constou DOCX.
Portanto, a única resposta para a questão é a da letra B. Do exposto, a Banca entende
que a questão está clara, deve ser mantida, bem como o gabarito publicado – letra B,
que é a única correta.
QUESTÃO 33 - INDEFERIDO

Na questão, é dito que no que diz respeito às técnicas de acesso à Internet, as
principais concessionárias oferecem aos usuários uma modalidade conhecida como
3G, baseada na velocidade de navegação, com valor típico de: 1 Mbps, que
corresponde à letra A. Os demais valores indicados como opções de resposta, não se
aplicam à questão. A banca esclarece que é destacada a citação velocidade de
navegação no enunciado, pois o serviço é concedido fazendo referência também à
capacidade de download, com valores de 2GB, 5GB e 10 GB. Na questão a
velocidade de navegação 3G, no caso da OI, no site indicado pelo candidato, faz
referência às velocidades de 300 kbps (para iniciante), 600 kbps para intermediário e 1
Mbps para usuários avançados. Do exposto, a Banca entende que a questão está
clara, deve ser mantida, bem como o gabarito publicado – letra A, que é a única
correta.
CONTEÚDO: ESPECÍFICO

QUESTÃO 46 - INDEFERIDO

Segundo a bibliografia sugerida de CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da
Administração, pág 41, consta sob o título geral de "Princípios da Administração
Científica", e, no o item 1. "Princípios da Administração Científica de Taylor"; no item 2
" Principio da eficiência de Emerson"; no item "3. Princípios Básicos de Frod" e, no "4.
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Princípio da Exceção", segundo o qual as decisões freqüentes devem reduzir-se à
rotina e delegadas aos subordinados, de maneiras que não ha duvidas ou diferentes
interpretações com relação a resposta correta.
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NÍVEL SUPERIOR
CARGO: Assistente Técnico Especializado - PNS – ADMINISTRADOR E MÉDICO

FISCAL
CONTEÚDO: LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02 - INDEFERIDO

As questões de interpretação de texto, é bom que se reafirme sempre, interpretam não
a realidade circundante, mas a realidade criada pelo texto. Assim,o texto da prova
aborda um conjunto de elementos que ligam o tema ao passado: na opção (A) não há
essa relação, pois a designação da área médica envolve até hoje vocábulos latinos e
gregos.
QUESTÃO 03 - INDEFERIDO

A opção (C) está correta, pois ser especialista não depende da quantidade de
conhecimento acumulado, mas sim do fato dedicar-se especialmente a determinada
tarefa, como no caso dos boticários, que eram os encarregados da manipulação dos
remédios. A opção (D) é absurda, pois ironia significa o emprego de uma palavra com
seu significado oposto e não é o que ocorre nesse caso, conforme se pode ver em
outra questão da mesma prova (=eufemismo)
QUESTÃO 06 - INDEFERIDO

O eufemismo é uma figura que procura atenuar de alguma forma expressões, o que
ocorre ao preferir-se o nome de “drogas da virtude” em lugar de drogas medicinais,
que envolvem a idéia de doença. Com a substituição, o deslocamento de sentido
verificado é eufemístico, já que o vocábulo virtude é de cunho positivo.
QUESTÃO 11 - INDEFERIDO

Não se trata, na verdade, de duas drogas, mas de um só tipo, com dupla designação.
QUESTÃO 14 - INDEFERIDO

A característica do texto informativo que aparece de forma clara no texto da prova é a
opção (D), pois as informações prestadas são, inclusive, datadas; não há
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demonstração documental no texto e sim referências bibliográficas e afirmações de
caráter autoritário.
QUESTÃO 15 - INDEFERIDO

A questão fala da estruturação de um par de palavras, ou seja, de estruturação
sintática e não da estrutura particular de cada um deles. Ora, em todos os pares há a
junção de um substantivo + um adjetivo, exceto na opção (A), com a estrutura oposta.
CONTEÚDO: NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 20 - INDEFERIDO

Na questão, é pedido ao candidato para observar a figura da janela de diálogo

, que é mostrada na tela quando se executa um
atalho de teclado, com o objetivo de substituir uma palavra ou string de caracteres por outro. O
atalho de teclado é Ctrl + U, que corresponde à letra D do gabarito. A Banca esclarece que a
questão se refere a recurso do MSOffice, constante do edital do concurso. A grande maioria
dos usuários do Word sabem e tem conhecimento que essa janela é utilizada para substituir
palavras ou trechos em texto. A Banca esclarece ainda que, tradicionalmente, o atalho de
teclado indicado na questão mostra no Word, no Excel e no Powerpoint, a tela da figura,
estando implícito e fazendo parte da interpretação da própria questão. Do exposto, a Banca
entende que a questão está clara, deve ser mantida, bem como o gabarito publicado – letra D.

QUESTÃO 23 - INDEFERIDO

Na questão, é pedido ao candidato para observar a planilha

, criada no Excel do pacote MSOffice 2007, versão em
português. Na célula D5 foi inserida a fórmula que determina o menor número dentre todos no
intervalo de A3 a D3, e, em D6, a soma dos números contidos em A3 e C3. As fórmulas
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inseridas em D5 e D6 são, respectivamente: =MÍNIMO(A3:D3) e =SOMA(A3;C3), que
corresponde à letra E do gabarito. A Banca esclarece que o : é utilizado para a função
considerar todos os números dentro do intervalo e o : para a função considerar somente as
células indicadas na fórmula. Cabe ressaltar que na célula D6 deve ser inserida a fórmula que
determine a soma dos números contidos em A3 e C3 e somente nestas células. Portanto,
somente o ; deve ser empregado. Do exposto, a Banca entende que a questão está clara, deve
ser mantida, bem como o gabarito publicado – letra E, que é a única correta.

CONTEÚDO: ESPECÍFICO MÉDICO FISCAL

QUESTÃO 26 - INDEFERIDO

O indicador é a densidade de incidência e por ser incidência já indica que são casos
novos. A pergunta se refere em como se realiza a coleta do numerador nas unidades
de terapia intensiva. A resposta está na referência bibliográfica: BRASIL. Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Indicadores Nacionais de Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde, página 7, no item Princípios Gerais para a produção dos
indicadores “A coleta dos numeradores é o somatório do número de infecções
detectadas nas unidades de terapias intensivas sob vigilância. Sendo assim o gabarito
está correto.
QUESTÃO 27 – INDEFERIDO

Para que haja meta de redução é necessário aponte um valor em determinado período
para que se avalie efetivamente a redução. A resposta está na referência bibliográfica:
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Indicadores Nacionais de Infecções
Relacionadas à Assistência à Saúde, página 8, no item Meta Nacional de redução de
infecção em serviços de saúde “Todos os estabelecimentos de saúde, para os quais
os indicadores nacionais são de notificação obrigatória no âmbito nacional, devem
atingir a meta nacional de redução de 30% da incidência de infecção primária de
corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três)
anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância”. A
referência trata-se de um manual indicado nas sugestões bibliográficas. Sendo assim
o gabarito está correto.
QUESTÃO 29 - DEFERIDO

A argumentação inicial do candidato está toda equivocada e a pergunta se baseia no
manual de NEONATOLOGIA: Critérios Nacionais de Infecções Relacionadas à
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Assistência à Saúde, incluído na bibliografia. No entanto, apesar da letra D estar
correta, a letra E confunde os candidatos, uma vez que se assemelham na formulação
final da questão. Sendo assim, faço opção pela anulação da questão.
QUESTÃO 36 - INDEFERIDO

O Acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho, inclui o
ambiente de trabalho hospitalar. Vários itens do conteúdo programático do edital
abordam a Saúde do Trabalhador e os riscos biológicos em ambiente hospitalar. A
referência trata-se de uma portaria que revoga outra portaria de 2004. Sendo assim o
gabarito está correto. Em relação ao questionamento sobre o item do Edital,
esclarecemos que houve erro material, um mero equívoco de digitação, acrescente-se
ainda que o conteúdo programático detalhou todos os itens e normas a serem exigidos
para estudo e a banca elaborou a prova em consonância com o conteúdo.
QUESTÃO 37 - INDEFERIDO

A resolução Normativa 32 coloca no item 32.2.2.1 O PPRA, além do previsto na NR09, na fase de reconhecimento, deve conter: I. Identificação dos riscos biológicos.
Sendo assim, os únicos os elementos que NÃO podem faltar no PCMSO são:
procedimentos para diagnóstico e acompanhamento de soroconversão. Esta é uma
resposta conjugada com a cobrança de dois itens. As outras respostas NÂO podem
faltar no PPRA. Sendo assim o gabarito está correto.
QUESTÃO 40 - INDEFERIDO

O que se cobra nesta questão é como poderia ter sido evitado a morte de uma criança
com a troca de frasco por um profissional de saúde e não o que deve conter em um
PPRA. Neste caso, a resposta que atende a pergunta está na opção onde se refere ao
fluxo para as formas de utilização dos produtos químicos e procedimentos para
diferenciação de cada produto nas embalagens. Lembro que o PPRA deve ser
completo para que tenha realmente utilidade. Sendo assim o gabarito está correto.
QUESTÃO 41 - INDEFERIDO

A pergunta e a resposta referem-se ao item 32.3.7 da NR-32. Sendo assim o gabarito
está correto.
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QUESTÃO 45 - INDEFERIDO

Esta pergunta trata da NR-32, do item 32.5, sobre resíduos. Os materiais
perfurocortantes possuem tratamento específico na NR-32 e não há menção sobre
caixas com cantos retangulares nesta NR. Ainda de acordo com a NR-32, no item
32.5.3.2 os recipientes deve ter o limite máximo de enchimento localizado 5 cm abaixo
do bocal.
QUESTÃO 46 - INDEFERIDO

A pergunta é sobre o posicionamento do CREMERJ diante de uma solicitação
administrativa do INSS sobre queixas de determinados médicos peritos, ou seja mais
de um médico. O enunciado não informa sobre processos administrativos ou judiciais
por parte do INSS, neste caso só há uma resposta possível, o CREMERJ não deve
fornecer para não caracterizar quebra de sigilo processual do CREMERJ. Sendo
assim o gabarito está correto.
QUESTÃO 48 - INDEFERIDO

Quando no hospital existe uma norma técnica para um procedimento, proposto por
médico do corpo clínico do hospital, estas normas devem ser de conhecimento de todo
o médico que queira utilizar o ambiente hospitalar. Os procedimentos hospitalares
devem atender aos requisitos da norma técnica. Mesmo na garantia da ampla
autonomia do ato médico alguns artigos apontam que devem ser respeitadas as
normas técnicas da instituição. Neste caso, o hospital pode impedir o médico de
realizar um procedimento, baseado nas normas técnicas. Lembro que as normas
técnicas fazem parte do escopo da acreditação hospitalar. Sendo assim o gabarito
está correto.
QUESTÃO 50 - DEFERIDO

A questão deve ser anulada, houve um erro na hora em que a Banca digitou o artigo.
O número do artigo é 48 e não 77.
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