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CONCURSOS PÚBLICOS Nº 644 A 648 – PSICÓLOGO;  

649 A 50 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
ANEXO I 

 
 

1 GABARITOS DEFINITIVOS 

 

PSICÓLOGO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C E D D E D C A B D A C B B B * C * A 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B E D * B D B E C A D D B A C C E C D 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

E A E B C D A C C D E B A D C B B A A E 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B E E C D B C * E C D D A D E A E E D A 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

E D E B C E C A C C D B C C B A D B D B 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B A * A A B A C B C C A B B E A D A D D 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
De acordo com o Edital de Abertura 77/2021, 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. 
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NÍVEL MÉDIO 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
CARGO(S): CP 649 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CP 650 - 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – FASC 
 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que fossem avaliadas as 
assertivas I, II e III, sobre a substituição de palavras e expressões no texto. 
I. A palavra ‘rixa’ (l. 01) poderia ser substituída por ‘desavença’, sem provocar alteração no texto. 
II. Na linha 20, em ‘Outro fator maiúsculo’, o vocábulo ‘maiúsculo’ expressa ideia de 
superioridade. 
III. Em ‘Somos teimosos até a medula’ (l. 27), a expressão poderia ser substituída por ‘Somos 
demasiadamente teimosos’, mantendo-se o sentido original.  
Relativamente às propostas II e III, tem-se como fundamento o que Aurélio (Dicionário Aurélio de 
Língua Portuguesa) que nos dá guarida para substituir "maiúsculo" por superioridade, pois 
naquela fonte tem-se que maiúsculo, no sentido figurado, carrega a ideia de: 2. Bras. Fig. 
Grande, excelente, superior, extraordinário: 

Assim sendo, no contexto de ocorrência, pode-se inferir que o fator a que se refere traz 
consigo a ideia de superioridade, de ser extraordinário. Ao se pensar na ideia de 'maior' pode-se 
reduzir apenas a tamanha, enquanto que a ideia de superioridade, figurativamente, é mais ampla, 
mais abrangente. 

Quanto à assertiva III, também é em Aurélio que se busca a base da proposta. Diz ele: Até 
a medula. 1. Até o último ponto. 2. Demasiadamente, demasiado; em excesso. 

Em assim sendo, ambas as propostas são plausíveis e adequadas ao contexto de 
ocorrência. 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que, em relação às formas 
verbais ‘Existem’ e ‘houver’ (l. 14), pode-se dizer que:  
I. A forma verbal ‘Existem’ tem sujeito expresso na frase. 
II. A forma verbal ‘houver’ não tem sujeito na frase. 
III. Ambas as formas verbais têm sujeito composto. 

Relativamente à assertiva III, o verbo 'haver', quando empregado com o sentido de existir, 
não tem sujeito; portanto, não se pode dizer que é composto. 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que, sobre o vocábulo 
‘Provavelmente’ (l. 03), fossem avaliadas as alternativas seguintes e assinalada a correta. 
Relativamente ao vocábulo 'provavelmente' há um dígrafo vocálico (-en) e dois encontros 
consonantais (pr, lm). O elemento -mente, agregado ao vocábulo é um sufixo adverbial e não 
uma desinência. Conforme Cegalla, às páginas 92/93, desinências são elementos indicativos das 
flexões das palavras, podendo ser nominais, quando indicam gênero (masculino e feminino) e 
número (singular e plural). Podem ser também verbais, quando indicam as flexões de número, 
pessoa, tempo e modo dos verbos. Afixos são elementos secundários (geralmente sem vida 
autônoma) que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas. Chamam-se 
sufixos quando pospostos ao radical ou tema, como é o caso de 'provavelmente'. 
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QUESTÃO: 08 - ANULADA. A questão, ao propor a troca de 'adiou' por 'promover o adiamento', 
pede a inserção de uma preposição, por exigência da regência da palavra adiamento, que se 
contrairá com o artigo 'a' e não 'o' como constou. A frase ficaria: A pandemia apenas promoveu o 
adiamento DA questão sobre o aquecimento global 
 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
CARGO(S): CP 649 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CP 650 - 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – FASC 
 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão se refere em marcar a alternativa que não 
faz parte das atribuições que compete ao Sistema Único de Saúde, a alternativa correta conforme 
gabarito preliminar é a E, pois o correto é: Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. E não fiscalizar como descrito. A 
alternativa B faz parte das atribuições que compete às atribuições do Sistema Único de 
Saúde. Conforme bibliografia: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm   

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'D'. O assunto abordado na questão faz parte do 
programa que consta no edital. Conforme bibliografia: Leis nº 8.080/90, Acesso: L8080 
(planalto.gov.br). Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados e não 
organizar como está descrito na questão. Desta forma, a alternativa D está correta conforme 
gabarito preliminar.  

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'E'. O assunto proposto na questão faz parte do programa 
apresentado no edital. Conforme bibliografia: Portaria MS nº 2436 de 21/09/2017 – Política 
Nacional de Atenção Básica. Equidade – é um princípio e não uma diretriz. Desta forma, a 
alternativa E está correta, conforme gabarito preliminar.  

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme bibliografia: Giovani, ARLETE. 
Enfermagem cálculo e administração de medicamentos: 15ª. Ed. São Paulo: Rideel, 2019. 
Formula: gtas/ min V/Tx3 
Gts/min = 6000 / 24 x 3 
Gts/min = 6000 / 72 
Gts/min = 83,33 

Desta forma, a alternativa B, conforme gabarito preliminar, está correta.  

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme bibliografia: CHEREGATTI, Aline Laurente 
org. Enfermagem em unidade de terapia intensiva. 2ª edição. São Paulo. 2015. 
Martinari. Divertículos colônicos é uma etiologia das causas de HDB (hemorragia digestiva baixa). 
E Doença de Crohn um fator etiológico da pancreatite. Tornando a alternativa B correta, conforme 
gabarito preliminar.  

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A alternativa B refere o tratamento RECOMENDADO 
para edema agudo de pulmão, não faz menção ao tratamento absoluto ou que não haja variação 
conforme cada paciente. Fazendo está alternativa correta. A alternativa que corresponde a 
resposta da pergunta elaborada é a alternativa C conforme gabarito preliminar. Conforme 
bibliografia: CHEREGATTI, Aline Laurente org. Enfermagem em unidade de terapia intensiva. 2ª 
edição. São Paulo. 2015. Martinari. A origem do aspecto rosáceo da expectoração espumosa se 
dá pelo AUMENTO da pressão na rede capilar pulmonar associada a alterações da 
permeabilidade da membrana capilar que permitem a passagem de plasma e de algumas 

http://www.fundatec.org.br/
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hemácias. 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme bibliografia: Diógenes de Sousa Neto; 
Marceli Diana Helfenstein Albeirice da Rocha; Patrícia Alves de Mendonça Cavalcante; Wagner 
dos Santos Mariano [Orgs.] Doenças transmitidas por vetores. São Carlos: Pedro & João 
Editores, 2021. A miocardidte é uma manifestação clínica da fase aguda na doença de chagas, a 
questão estava solicitando manifestações na fase aguda e não um sintoma ou complicação da 
doença no seu contexto geral. Desta forma, a alternativa C está correta conforme gabarito 
preliminar.  

 
QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme bibliografia: VOLPATO, Andrea Cristine 
Bressane, et al. Técnicas básicas de enfermagem. 5ª edição. São Paulo. Martinari. 2018. Não 
usar o polegar para verificar o pulso, pois a própria pulsação pode ser confundida com a do 
paciente. = está correta. E a alternativa INCORRETA é a alternativa B, conforme gabarito.  

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão refere sobre assinalar a alternativa 
INCORRETA relacionado a estabilização cardiovascular, para assinalar a que não faz parte 
dessa estabilização. É importante que o técnico de enfermagem tenha conhecimento das ações 
necessárias para a inspeção, observação e detecção dos sinais de deteriorização cardiovascular 
e assim poder fazer as devidas comunicações. Conforme a bibliografia: Brunner & Suddarth. 
Manual de enfermagem medico- cirúrgica. 14ª edição. Rio de Janeiro. 2019. Obter avaliações 
frequentes da saturação de oxigênio do paciente, volume e regularidade do pulso, profundidade e 
natureza das respirações, coloração da pele, nível de consciência e capacidade do paciente de 
responder a comandos. = MANUTENÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. Desta forma, a 
alternativa B, conforme gabarito, está correta.  

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão se refere sobre as indicações referente ao 
procedimento da traqueostomia e não sobre a sua utilização quando implantada no paciente. 
HIGIENE BRONQUICA = é um recurso amplamente utilizados no âmbito da terapia intensiva, 
com o objetivo de auxiliar na depuração mucociliar e prevenir complicações decorrentes do 
acúmulo de secreções nas vias aéreas. Mediante a isso, a alternativa D está correta conforme 
gabarito preliminar. Conforme bibliografia: VOLPATO, Andrea Cristine Bressane, et al. Técnicas 
básicas de enfermagem. 5ª edição. São Paulo. Martinari. 2018.  

 
QUESTÃO: 43 - ANULADA. Conforme bibliografia: https://www.gov.br/saude/pt-
br/media/pdf/2021/junho/09/instrucao-normativa_calendario-de-vacinacao-2020-1.pdf. Acesso 
em: 09 fev. 2022. BRASIL, Ministério da Saúde. Febre amarela. A recomendação da dose da 
vacina da febre amarela de 5 a 59 anos é uma dose única e não a cada 10 anos como consta na 
assertiva III. Desta forma, a questão será anulada.  

 
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme bibliografia: Bortolotti, Fabio. Manual do 
socorrista. 3º edição. Porto Alegre: Expansão 2014. Prezamos pelas bibliografias mais 
atualizadas. A ação do veneno da surucucu não faz alteração renal, devido a isso não ocasiona 
insuficiência renal no paciente afetado. Sendo as alterações ocorridas: 
Proteolitica: necrose tecidual (mote do tecido lesado) devido a decomposição das proteínas. 
Neurotóxica: ação no sistema nervoso causando queda palpebral, formigamento no local afetado, 
alterações de consciência e perturbações visuais 
Hemolitica: destruição das hemácias no sangue 
Coagulante: causa deficiência na coagulação sanguínea. 
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QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'A'. A alternativa A, conforme gabarito, está correta, pois 
a palavra escalonada não direciona o candidato a compreender que todos os arcos costais 
estariam fraturados todos em dois pontos, e sim que o arco costal precisa estar fraturado em dois 
pontos e de forma escalonada para que o tórax "desabe" em cada inspiração não fazendo 
expansão pulmonar. Pneumotórax refere-se a presença de ar no espaço pleural e não presença 
de sangue como está descrita na alternativa, fazendo com que ela não esteja correta. 

 
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'C'. O técnico de enfermagem ao observar alterações no 
paciente pode comunicar a equipe médica diretamente. Conforme bibliografia: CHEREGATTI, 
Aline Laurente org. Enfermagem em unidade de terapia intensiva. 2ª edição. São Paulo. 2015. 
Martinari. Manter o paciente em decúbito reto e dorsal. Sendo assim, a alternativa C, conforme 
gabarito, está correta.  

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção 
Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Consta que: Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob 
sua responsabilidade = ATRIBUIÇÃO MÉDICA. Devido a isso, a alternativa A está 
correta. Prezamos pelas bibliografias mais atualizadas.  

 
QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme bibliografia: Sousa, Paulo (Org.) Segurança 
do paciente: criando organizações de saúde seguras. Organizado por Paulo Sousa e Walter 
Mendes. Rio de Janeiro, EAD/ENSP, 2014, às metas de segurança são: 
META 1 - identificação correta do paciente 
META 2 - melhorar a comunicação entre profissionais de saúde 
META 3 - melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. 
META 4 - assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. 
META 5 - identificação correta do paciente 
META 6 - reduzir o risco de quedas e lesão por pressão 

Mediante a isso, a alternativa, conforme gabarito preliminar, encontra-se correta. 

 
QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'E'. Brunner & Suddarth. Manual de enfermagem medico-
cirúrgica. 14ª edição. Rio de Janeiro. 2019, refere que a assertiva II está correta, pois relata sinais 
de avanço no câncer de colo de útero. Desta forma, assertiva encontra-se correta, de acordo com 
a bibliografia. 

 
QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme bibliografia: VOLPATO, Andrea Cristine 
Bressane, et al. Técnicas básicas de enfermagem. 5ª edição. São Paulo. Martinari. 2018, as 
feridas são classificadas quanto a sua origem em agudas e crônicas. Tornando essa assertiva 
verdadeira. O queloide aparece na ferida devido ao excesso de formação de tecido de 
granulação, surge uma proeminência nas bordas da ferida, ocorrendo com maior frequência em 
pele escura. Essa assertiva encontra-se verdadeira pois o tecido de granulação é um tecido rico 
em colágeno do tipo III que é um colágeno imaturo. Portanto excesso de tecido de granulação é 
sinônimo de excesso de colágeno  

 
QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'D'. A dexmedetomidina é notável por sua capacidade de 
fornecer sedação sem risco de depressão respiratória e pode fornecer sedação cooperativa ou 
semidesperta. Devido a isso, a alternativa D está correta, conforme bibliografia: DAME. Dicionário 
de administração de medicamentos na enfermagem: 11.ed. São Paulo: Martinari, 2019. 
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NÍVEL SUPERIOR 

 
 

 
MATÉRIA: LEGISLAÇÃO 

 
 

 
CARGO(S): CP 644 - PSICÓLOGO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CP 645 - PSICÓLOGO - 

DMAE , CP 646 - PSICÓLOGO - DEMHAB, CP 647 - PSICÓLOGO - DMLU, CP 648 - 
PSICÓLOGO – FASC. 

 

 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'D'. Analisando os argumentos recursais, verifica-se que 
aos mesmos não se assiste razão, motivo pelo qual o gabarito está mantido e recurso está 
indeferido. Justifica-se o gabarito a partir das conclusões do Art. 5º, IX da Constituição Federal, 
que diz “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença”, situação esta que se liga ao enunciado, sendo 
diferente da liberdade de expressão que, apesar de também ser uma das camadas do direito 
maior à liberdade, pende para outro tipo de discurso. 

 

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'A'. Analisando os argumentos recursais, verifica-se que 
aos mesmos não se assiste razão, motivo pelo qual o gabarito está mantido e recurso está 
indeferido. Inicialmente, o enunciado é taxativo ao especificar que o fundamento da resposta 
deverá ser as normas constituição, não discussões doutrinárias. Por isso, justifica-se o gabarito a 
partir do § 4º do Art. 31 do Texto Constitucional que diz “É vedada a criação de Tribunais, 
Conselhos ou órgãos de Contas Municipais”.  

 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. Analisando os argumentos recursais, verifica-se que 
aos mesmos não se assiste razão, motivo pelo qual o gabarito está mantido e recurso está 
indeferido. Justifica-se o mesmo pelo conteúdo do Art 7º, XXV da CRFB, que afirma que “São 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: [...] assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas”. Miguel é dependente de Moisés e tem 03 anos". Considerando 
que Miguel, como afirma o enunciado, é dependente de Moises, a situação dos dois se adequa 
ao mando constitucional.  

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'B'. Analisando os argumentos recursais, verifica-se que 
aos mesmos não se assiste razão, motivo pelo qual o gabarito está mantido e recurso está 
indeferido. Justifica-se o mesmo com a análise do Art. 14, § 1º da Lei Federal nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), que afirma “A representação, que será escrita 
ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o 
fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento”, não havendo qualquer 
tipo de contradição entre o enunciado e as alternativas, bem com os mesmos estão adequados 
às diretrizes editalícias.  

 

QUESTÃO: 17 - ANULADA. Analisando os argumentos recursais, verifica-se que aos mesmos 
assiste razão, motivo pelo qual o presente recurso está deferido e, consequentemente, a questão 
deve ser anulada. O fundamento da medida se dá pelo fato da alternativa B, como citado, não 
possui alterações semânticas suficientes que divirjam do conteúdo legal em referência, dando 
duas alternativas corretas à questão, o que é contra as regras editalícias. 

 

 
QUESTÃO: 19 - ANULADA. Analisando os argumentos recursais, verifica-se que aos mesmos 
assiste razão, motivo pelo qual a questão anulada e o recurso está deferido. Tendo em vista um 
erro de grafia (onde consta, no enunciado, a expressão "corretamente" deveria constar 
"incorretamente"), tornou-se impossível ter um gabarito único, o que torna a anulação a ação a 
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ser realizada. 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'A'. Analisando os argumentos recursais, verifica-se que 
aos mesmos não se assiste razão, motivo pelo qual o gabarito está mantido e recurso está 
indeferido. Justifica-se a presente questão a partir do Art. 196, XVIII do Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Porto Alegre, onde na alínea “a” não há menção sobre o pagamento de 
taxas, até por ser vedado constitucionalmente.  
 

 

 
MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 
CARGO(S): CP 644 - PSICÓLOGO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CP 645 - PSICÓLOGO - 

DMAE , CP 646 - PSICÓLOGO - DEMHAB, CP 647 - PSICÓLOGO - DMLU, CP 648 - 
PSICÓLOGO – FASC. 

 

 

 
QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que fossem avaliadas as 
seguintes afirmações acerca do uso de verbo em situações textuais, assinalando V, se 
verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) Na linha 06, a forma verbal ‘fora’ poderia ser substituída por ‘consistia’ sem provocar qualquer 
alteração ao contexto.  
Em relação à essa assertiva: Fora: pretérito mais que perfeito, denota ação anterior a outra 
já passada.  – Já 'Consistia', é um verbo transitivo indireto, o qual pede preposição. 
Portanto, a troca de um pelo outro altera estrutura 
No contexto: ...em algo que já fora uma regra. - com a troca: ...em algo que já consistia em 
uma regra.  
( ) As lacunas das linhas 09 e 23, ao serem completadas pelo verbo ‘ter’ no presente do 
indicativo, devem receber a forma verbal grafada com acento circunflexo, atendendo a regras de 
concordância. Não houve recurso 
( ) Na frase ‘não há inversão dos polos magnéticos da terra’ da linha 22, não se pode determinar 
o sujeito da forma verbal ‘há’, visto que o verbo haver é impessoal. 
O sujeito, como termo essencial de uma oração, pode ser determinado ou indeterminado. É dito 
indeterminado quando não se indica o agente da ação verbal. Na frase em análise o verbo haver 
está empregado como impessoal, ou seja, no sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer 
(Cegalla). Quando a assertiva utilizada a expressão 'não se pode determinar) não se está dizendo 
que ele seja determinado ou indeterminado, mas sim afirmando que não é possível precisar, 
definir, indicar que ocupa a função de sujeito em virtude da ocorrência do verbo 'haver'. 

 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fossem avaliadas as 
seguintes afirmações sobre o uso de pontuação no texto 
I. A vírgula da linha 04 justifica-se pela mesma razão que a da linha 25. 
II. Após os dois-pontos na linha 04, ocorre uma oração apositiva. 
III. Na linha 13, evidencia-se a ocorrência de uma elipse verbal, marcada pelo uso da terceira 
vírgula. 

Relativamente à assertiva III, é importante trazer à tona a definição de Elipse, segundo 
Cegalla: É a omissão de um termo ou oração que facilmente podemos subentender no contexto. 
É uma espécie de economia de palavra. No caso em analise, essa 'economia' vem marcada pela 
vírgula. Cegalla nos aponta tal conceito também no Capítulo Sinais de Pontuação - para indicar a 
elipse de um termo.  
Como exemplo, nos traz:  
"Uns diziam que se matou, outros, que fora para o Acre (=outros diziam que fora para o Acre). 

Assim sendo, a elipse marca a omissão de um termo, seja uma preposição, um verbo, uma 
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preposição, enfim, de um termo. Zeugma marga a omissão de um verbo. Assim sendo, ambas as 
figuras marcam a omissão de termos. Portanto, a afirmação está adequada. 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que, sobre elementos do texto, 
são feitas as afirmações que seguem: 
I. Ao utilizar as expressões ‘Fulano’, ‘Beltrano’ e ‘Sicrano’, o autor pretendeu dar uma designação 
aga de pessoas incertas ou de alguém que não se quis nomear.  
A expressão Fulano, conforme define o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, diz: 
1. Designação vaga de pessoa incerta ou de alguém que não se quer nomear. 
Beltrano, é uma pessoa indeterminada que se menciona após fulano. Sicrano também carrega a 
ideia de indeterminação.  

Assim, quem nos autoriza a dizer que houve uma designação vaga de pessoas incertas ou 
de alguém que não se quis nomear é a própria definição dos vocábulos. Caso o autor não 
quisesse trazer ao texto tal ideia, provavelmente teria escolhido vocábulos mais definidores, 
portanto, a partir do sentido que os vocábulos carregam pode-se inferir que o autor quis trazer ao 
texto a indefinição de que erram aquelas pessoas que aprenderam a tocar violão, ou torciam para 
o Grêmio ou ganhou um irmãozinho. 

 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que, em relação ao período: ‘O 
argumento era que, passando a lei do divórcio, a família acabaria’ (l. 18-19), afirma-se que: 
As assertivas I e II não sofreram recurso. 
III. A oração ‘passando a lei do divórcio’ poderia assumir a forma ‘embora passasse a lei do 
divórcio’, mantendo-se a correção do período. Relativamente a essa afirmação, é correto dizer 
que a oração reduzida manteria a correção do período caso fosse substituída por uma oração 
adverbial temporal, adicionando-se a conjunção adequada e fazendo também a correta flexão da 
forma verbal. É importante se observar que a assertiva se atém a 'correção' e nisso de insere 
qualquer alteração que venha a promover alteração - seja na estrutura, seja no sentido. Não há 
particularização de um ou de outro aspecto. No caso em questão ao se sugerir a inserção da 
conjunção 'embora' provocar-se-ia alteração no sentido global da frase, portanto ela não se 
adequaria ao contexto de ocorrência. 
 
 
 
 

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
CARGO(S): CP 644 - PSICÓLOGO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CP 645 - PSICÓLOGO - 

DMAE , CP 646 - PSICÓLOGO - DEMHAB, CP 647 - PSICÓLOGO - DMLU, CP 648 - 
PSICÓLOGO – FASC 

 

 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - 
Lei Orgânica da Assistência Social - é necessária a supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, de modo que se interpreta que a 
rentabilidade econômica se torna um CRITÉRIO para as modalidades de atendimento ofertadas. 
Deste modo, a afirmação III afirmando que “supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sob nenhuma exigência de rentabilidade econômica'', se opõe aos princípios expressos no art 4 ª 
na medida que a condição é NENHUMA exigência enquanto o SOB se refere a tal condição. 

 

 
QUESTÃO: 25 - ANULADA. 25) No Plano Municipal de Saúde de Porto Alegre (2022 - 2025), há 
um erro de digitação no que concerne ao protocolo de HORMONIZAÇÃO, como a questão foi 
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retirada diretamente do plano, a banca não atentou tal equívoco que incorre em “protocolo de 
HARMONIZAÇÃO”. Considerando os direitos das pessoas trans e a necessidade de respeitar as 
terminologias corretas quanto aos protocolos, mesmo que tal erro esteja no plano, a questão será 
anulada. 

 
QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'.  A questão se refere ao atendimento NÃO 
EVENTUAL de crianças, adolescentes ou interdito, de modo que as demais alternativas que não 
correspondem a este tipo de atendimento NÃO EVENTUAL são consideradas incorretas. 

 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com o artigo “Políticas públicas entre o 
sujeito de direitos e o homo œconomicus” (GUARESCHI; LARA; ADEGAS, 2010) as autoras 
enfatizam que as políticas públicas, de fato, mantêm interesses neoliberais em suas estratégias 
de governamento. Entretanto, a constituição de tais modos de governamento são, também, efeito 
das pautas jurídicas dos Direitos Humanos. Portanto, as políticas públicas são uma estratégia de 
garantia de direitos, incorrendo, mesmo que de forma PARADOXAL, em uma intencionalidade do 
Estado em tal garantia. 

 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão se baseia de forma fidedigna a conclusão 
do artigo “Políticas públicas entre o sujeito de direitos e o homo œconomicus” (GUARESCHI; 
LARA; ADEGAS, 2010) e de acordo com o parágrafo em que tais asserções aparecem, houve 
uma inversão na maneira de apresentar a proposição I e II, de modo que a JUSTIFICATIVA, 
como aparece no corpo da alternativa D, da proposição I é expressa na proposição II. 

 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme as Referências Técnicas para a Prática de 
Psicólogas/os no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS (CFP, 
2012) p. 62 “ Ao profissional de psicologia (..) cabe ainda romper com pressupostos teóricos que 
servem à manutenção da desigualdade posta, partindo PARA NOVAS concepções no campo dos 
conceitos, metodologias e intervenções, abrindo espaço para ação contextualizada na vivência de 
pessoas e grupos”. A alteração em tal proposição que a torna incorreta, expressa em “ partindo 
DE concepções tradicionais” não altera o sentido da frase na medida que é seguida por “abrindo 
espaço”, se relacionando de forma incoerente com o início da proposição, de forma a explicitar o 
modo de rompimento de pressupostos teóricos. Também, não há alteração no sentido da frase da 
terceira parte ao ser adicionada a vírgula após o pronome relativo “que” de modo que esse se 
refere às "intervenções superficiais e fragmentadas”, expressando a problemática de tais 
intervenções.  

 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme as Referências Técnicas para a Prática de 
Psicólogas/os no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS (CFP, 
2012) a assertiva que se refere aos serviços oferecidos pelo CREAS ao explicitar a “interrupção 
de padrões de relacionamento familiares e comunitários com violação de direitos” não precisa ser 
contextualizada, posto que, consta como uma pretensão exclusiva de tal equipamento no 
documento referido. Ao supor que a intenção é a interrupção de padrões de relacionamentos 
tanto na comunidade, como na família COM, ou seja, que contenham violação de direitos, não há 
ambiguidade expressa na proposição. 

 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'D'. Quando o artigo "O Psicólogo nas Políticas Públicas a 
partir da correlação entre a Clínica Ampliada e a Redução de Danos” (SILVA; MIANI; BONATTI, 
2021) quando explicita que os profissionais devem EVITAR recomendações pastorais e 
culpabilizantes, não faz referência a práticas religiosas, mas, sim, as concepções teórico-práticas 
que individualizam o uso de drogas pelo viés patologizante e moral. O uso do termo pastoral pode 
ser considerado a partir das concepções de biopolítica a partir de Foucault em Segurança, 
território e população. Curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 
2008.  
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QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'E'. Considerando que a questão parte das Referências 
técnicas para atuação de psicólogas/os em políticas públicas de álcool e outras drogas (CFP, 
2019) e que em tal documento se afirma que a Política Nacional de Atenção Básica DECORRE 
da Portaria nº 2.488/2011, também que a questão se refere ao documento e não as portarias 
relacionadas à Política Nacional, se conclui que não há indução ao erro. 

 

 
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'D'. Ao utilizar da Resolução nº 6/2019, do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), a questão parte de tal documento para a elaboração das assertivas, 
deste modo, NÃO HÁ COMO TIRAR DE CONTEXTO a apresentação destas. Portanto, a partir 
da Resolução nº 6/2019, o profissional deve fazer o uso DIVERSIFICADO de conhecimentos, 
técnicas e procedimentos, ao apresentar a assertiva que explicita o uso ÚNICO, essa assertiva se 
torna incorreta. 

 

 
QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'C'. A partir da Resolução nº 6/2019 se considera que o 
parecer psicológico deve “dirimir dúvidas de uma questão-problema ou documento psicológico 
que estão interferindo na decisão do solicitante, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta", 
deste modo, a consulta referida se trata da procura do solicitante para elucidar as dúvidas da 
questão-problema, não sendo explicitada a necessidade de encaminhamento de outro 
profissional. 

 

 
QUESTÃO: 52 - MANTIDA alternativa 'B'.  A questão é baseada no documento “Saúde do 
trabalhador no âmbito da saúde pública: referências para atuação da/o psicóloga/o do CFP” 
(2019)”, deste modo, o preenchimento das lacunas deve corresponder à apresentação de tal 
documento. Portanto, não há brechas para interpretações de sinônimos no que se refere ao 
preenchimento das lacunas, posto que, essas correspondem às proposições teóricas do 
documento em si. 
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