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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO
DE GABARITOS PRELIMINARES
De acordo com o Edital 01/2008, que rege o Processo Seletivo, os recursos com
argumentações inconsistentes, extemporâneos, 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.

RECURSOS DE GABARITOS PRELIMINARES

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
QUESTÃO 01 – Mantida. A questão trata do conhecimento de disposição registrada na
Constituição brasileira de 1988. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que
atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há
condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 02 – Mantida. A questão trata do conhecimento de disposições legais registradas
na Constituição brasileira de 1988 sobre a organização e o funcionamento do sistema de saúde
no país em seus diferentes componentes. A referência consta no Edital. Não há outra resposta
que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial.
Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 03 – Mantida. A questão trata do conhecimento de disposições legais registradas
na Constituição brasileira de 1988 sobre as competências do Sistema Único de Saúde (SUS). A
referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na
pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do
recurso.
QUESTÃO 05 – Mantida. A questão trata do conhecimento de princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS), previstos na Lei Orgânica da Saúde, conforme indicado no seu enunciado. A
referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na
pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do
recurso.
QUESTÃO 06 – Mantida. A questão trata do conhecimento das competências das três esferas
de governo na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), previstas na Lei Orgânica da Saúde.
A referência indicada na questão consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à
condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há
condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 07 – Mantida. A questão trata do conhecimento dos fundamentos da atenção
básica em saúde definidos na Portaria do Ministério da Saúde nº 648/2006, conforme está
enunciado na mesma. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à
condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há
condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 08 – Mantida. A questão trata do conhecimento de disposições relativas à
organização do trabalho na atenção básica, de acordo com o que define a Portaria do
Ministério da Saúde nº 648/2006. A referência indicada no enunciado da questão consta no
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Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela
indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 09 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos e estratégias de
implementação da Política de Educação Permanente em Saúde, segundo a Portaria do
Ministério da Saúde nº 1.196/2007, que está indicada no seu enunciado. A referência consta
no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto
aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 11 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos e disposições da
Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas,
conforme indica seu enunciado. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que
atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há
condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 15 – Mantida. A questão trata do conhecimento do conceito de “entredisciplinaridade” e do contexto da análise do trabalho em saúde que fez com que seu autor, o
sanitarista Ricardo Ceccim, o propusesse, conforme descrito no capítulo de livro indicado na
mesma (Pinheiro e Mattos, 2005). A referência consta no Edital. Não há outra resposta que
atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há
condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 17 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos básicos da Política
Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão, a partir da análise de Benevides e Passos
(2005), conforme indicado no enunciado da mesma. A referência consta no Edital. Não há
outra resposta que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no
gabarito oficial. Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 18 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos utilizados pelo
filósofo Michel Foucault (1979) para analisar a medicina moderna e suas interfaces com o
Estado, em texto indicado no enunciado. A referência consta no Edital. Não há outra resposta
que atenda à condição estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial.
Não há condições de provimento do recurso.
QUESTÃO 19 – Mantida. A questão trata do conhecimento de conceitos e análises sobre a
integralidade do cuidado no interior dos serviços e sistemas de saúde, segundo capítulo de
livro de autoria de Cecílio e Merhy (Pinheiro e Mattos, 2003), conforme registra o enunciado da
mesma. A referência consta no Edital. Não há outra resposta que atenda à condição
estabelecida na pergunta, exceto aquela indicada no gabarito oficial. Não há condições de
provimento do recurso.
ENFERMAGEM
QUESTÃO 21 – Mantida, pois ao verificar a bibliografia indicada para consulta do conteúdo
em: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Ações de
enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino - serviço. 2. ed.
Rio de Janeiro: IN CA, 2002. Disponível em: http://www.inca.gov.br/enfermagem/index.asp,
as três alternativas da questão (I, II e II), foram extraídas, respectivamente das páginas 85,
87 e 88, do capítulo 3 e portanto, as três estão corretas.
QUESTÃO 23 – Alterado gabarito de E para C, pois de acordo com a bibliografia indicada
para consulta do conteúdo em BRASIL. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO
DE ATENÇÃO BÁSICA. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Secretaria de
Atenção à Saúde, na página 22, a Agenda da mulher não substitui o cartão da gestante, a
alternativa correta é C, e não E como foi divulgado no gabarito oficial.
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QUESTÃO 25 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do
conteúdo em BRA S IL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Ações de
enfermagem para o controle do câncer: u ma proposta de integração ensino - serviço. 2. ed.
Rio de Jane iro: IN CA, 2002. Disponível em: http://www.inca.gov.br/enfermagem/index.asp.
Acesso em 24/10/2008. Cap. 1, 3 e 4., na página 95, do capítulo 3 está descrito que o câncer
de estômago está em primeiro lugar, quando falamos no tipo de câncer não relacionado
ao tabagismo, complementando o enunciado, nas cidades citadas ainda, atinge as maiores
freqüências do mundo.
QUESTÃO 28 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do
conteúdo em BRA S IL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Ações de
enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino - serviço. 2. ed.
Rio de Jane iro: IN CA, 2002. Disponível em: http://www.inca.gov.br/enfermagem/index.asp.
A questão foi extraída da Tabela 3.1, na página 101, capítulo 3, a qual relaciona substâncias
tóxicas e locais dos tumores, portanto a alternativa correta é a letra C.

QUESTÃO 31 –Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do
conteúdo em BRASIL. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO
BÁSICA. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. disponível
em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad13.pdf , pois na
alternativa B, a questão correta, está descrita uma atribuição do Agente Comunitário de
Saúde (ACS), enquanto que as outras alternativas contemplam atribuições do Enfermeiro.
QUESTÃO 32 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do
conteúdo em, BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Diabetes Mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 64 p. il. – (Cadernos
de Atenção Básica, n. 16) (Série A. Normas e Manuais Técnicos), na página 30 estão descritos
sinais indicativos de gravidade para a procura de um serviço de emergência. A alternativa B)
febre acima de 37,8º não se encontra entre eles e, portanto, é a resposta correta da questão.
QUESTÃO 33 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do
conteúdo em BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Diabetes Mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. As 3 alternativas (I,
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II e III) foram extraídas respectivamente das páginas 10, 14 e 23, sem alterações e, portanto,
a resposta correta é a letra E.
QUESTÃO 34 – Alterado gabarito de D para A, pois de acordo com a bibliografia indicada
para consulta do conteúdo BRASIL. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE
ATENÇÃO BÁSICA. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006.
disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad13.pdf ,
na página 27, o ph ácido entre 4,0 e 4,5, a alternativa A está correta e não a D, como foi
divulgado no gabarito oficial.
QUESTÃO 35 – Anulada, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do
conteúdo em BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. HIV/Aids, hepatites e outras DST / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006.196
p. il. - (Cadernos de Atenção Básica, n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível
em: < http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad18.pdf . Acesso
em 09/10/2007. Pág. 9-42, a página que contém a questão não foi indicada como bibliografia
para a prova ( página 187).
QUESTÃO 36 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do
conteúdo em. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde /
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. –
Brasília: Ministério da Saúde, 2006, as alternativas I, II e III, foram extraídas das páginas 11 e
13 e, portanto, contemplam recomendações para medição de pressão arterial para situações
gerais (posição) ou em populações especiais: crianças e idosos.
QUESTÃO 37 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do
conteúdo em SUZANNE C. SMELTZER, BRENDA BARE. BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de
enfermagem médico cirúrgica. 10ª Ed., Guanabarra, 2005. Cap. 16 e 33, as alternativas I,
II e III foram extraídas das páginas 928 e 929, no capítulo dos distúrbios hematológicos, no
item específico sobre anemias, capítulo 33.
FARMÁCIA
QUESTÃO 31 – Mantida. A Norma 32 tem escrito no item 32.2.4.9. de forma sucinta
o que aparece a seguir nos itens 32.3.9 e 32.3.10:
A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de
novos riscos biológicose deve incluir:
a) os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde;
b) medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes;
c) normas e procedimentos de higiene;
d) utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho;
e) medidas para a prevenção de acidentes e incidentes;
f) medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes
e acidentes
Nos itens 3.9 e 3.10 da Norma 32 aparece de forma descritiva cada item:
1.Medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes:
32.3.9.4.6
Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador:
a) proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se;
b) afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrizes;
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c) proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de exposição
aos agentes ionizantes;
d) fornecer aos trabalhadores avental confeccionado de material impermeável, com frente
resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo, quando do seu preparo e
administração;
e) fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerossóis
e a ocorrência de acidentes durante a manipulação e administração;
f) fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes durante
o transporte.
2. . Normas e procedimentos de higiene
32.3.9.4.5.1
A cabine deve:
a) estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de
manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho;
b) ser submetida periodicamente a manutenções e trocas de filtros absolutos e pré-filtros de
acordo com um programa escrito, que obedeça às especificações do fabricante, e que deve
estar à disposição da inspeção do trabalho;
c) possuir relatório das manutenções, que deve ser mantido a disposição da fiscalização do
trabalho;
d) ter etiquetas afixadas em locais visíveis com as datas da última e da próxima manutenção;
e) ser submetida a processo de limpeza, descontaminação e desinfecção, nas paredes laterais
internas e superfície de trabalho, antes do início das atividades;
f) ter a sua superfície de trabalho submetida aos procedimentos de limpeza ao final das
atividades e no caso de ocorrência de acidentes com derramamentos e respingos.
3. Dados disponíveis sobre riscos potenciais de saúde
32.3.10 Da Capacitação
32.3.10.1 Os trabalhadores envolvidos devem receber capacitação inicial e continuada que
contenha, no mínimo:
a) as principais vias de exposição ocupacional;
b) os efeitos terapêuticos e adversos destes medicamentos e o possível risco à saúde, a longo
e curto prazo;
c) as normas e os procedimentos padronizados relativos ao manuseio, preparo, transporte,
administração, distribuição e descarte dos quimioterápicos antineoplásicos;
d) as normas e os procedimentos a serem adotadas no caso de ocorrência de acidentes.
32.3.10.1.1 A capacitação deve ser ministrada por profissionais de saúde familiarizados com os
riscos inerentes aos quimioterápicos antineoplásicos.
4. Utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva
32.3.9.4.8 Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos é vedado:
a) iniciar qualquer atividade na falta de EPI;
b) dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção do
funcionamento da cabine de segurança biológica.
QUESTÃO 36 – Mantida. De acordo com Vieira (2007), todas as assertivas estão corretas.
FISIOTERAPIA
QUESTÃO 21 – Mantida. GAMBAROTO, G. Fisioterapia respiratória em Unidade de Terapia
Intensiva, 2006. Cap. 12 afirma que em indivíduos idosos ocorre declínio na capacidade
pulmonar total, o que acarreta em redução na relação capacidade vital/ volume residual.
Portanto, a alternativa condizente com a referência é a “A”.
QUESTÃO 22 – Mantida. GAMBAROTO, G. Fisioterapia respiratória em Unidade de Terapia
Intensiva, 2006. Cap. 15 cita o II Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica como referência
para os valores iniciais de volume corrente utilizados na SDRA, sendo estes de 5 a 8 mL/Kg.
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QUESTÃO 24 – Mantida. Segundo PRYOR, B e WEBBER, B. Fisioterapia para problemas
respiratórios e cardíacos, 2002. Cap. 1, os estertores do edema pulmonar são mais acentuados
nas bases, enquanto estertores dispersos ou localizados, com ou sem sibilos são
característicos de retenção de secreção.
QUESTÃO 25 – Mantida. Conforme bibliografia recomendada, PRYOR, B e WEBBER, B.
Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos, 2002. Cap. 1 citam a classe III na
classificação da dispnéia pela New York Heart Association para sintomas com médio esforço
(ex: tomar banho, vestir-se). Salienta-se que não foi citada nenhuma patologia, apenas
utilizou-se como referência esta classificação.
QUESTÃO 27 – Mantida. A literatura afirma que no modo Pressão Suporte (PSV) o esforço
do paciente é responsável pelo disparo, porém, não pela pressão suporte mínima, que
independe desse esforço, conforma afirma GAMBAROTO, G. Fisioterapia Respiratória em
Unidade de Terapia Intensiva, 2006. Cap. 15.
QUESTÃO 30 – Mantida. GAMBAROTO, G. Fisioterapia respiratória em Unidade de Terapia
Intensiva, 2006. Cap. 17 afirma que a utilização da PEEP diminui as lesões pulmonares, visto
que ela estabiliza os alvéolos depletados de surfactante, iniciando uma inspiração a partir de
um volume não tão reduzido, o que diminui a tensão e as forças de estiramento e
cisalhamento sobre o epitélio e o endotélio. Relata também que a lesão pulmonar está
relacionada com a quantidade de volume pulmonar (volutrauma) e não necessariamente com
os picos de pressão, pois, segundo ele, a causa principal está no volume inspiratório final e na
distensão pulmonar total.
QUESTÃO 34 – Mantida. A alternativa II está incorreta por afirmar aumento ou alteração
química da hemoglobina como causa da hipoxemia de origem não respiratória. Segundo
SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente crítico, 2005. Cap. 7, a queda ou
alteração química da hemoglobina é a causa da mesma.
QUESTÃO 37 – Mantida. Segundo SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente
crítico, 2005. Cap. 43, o sintoma mais comum é a intolerância ao esforço e a fadiga pelo baixo
débito cardíaco, de caráter progressivo.
QUESTÃO 39 – Alterado gabarito de C para A. SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória
no paciente crítico, 2005. Cap. 19 afirma que com a posição prona há alteração na
complacência pulmonar e na caixa torácica, o que evita a hiperdistensão dos alvéolos da região
anterior, bem como, há promoção da diminuição do gradiente da pressão pleural entre as
áreas não dependentes e dependentes, sendo, portanto, as alternativas I e II incorretas. Este
autor também afirma que ocorre uma distribuição homogênea da distribuição regional
recrutando as regiões dorsais, o que torna a alternativa III correta.
QUESTÃO 40 – Mantida. Segundo SARMENTO, GJV. Fisioterapia respiratória no paciente
crítico, 2005. Cap. 24, a instabilidade torácica causada por múltiplas fraturas dos arcos costais
leva o paciente a desenvolver um padrão paradoxal devido a retração da área acometida pelas
fraturas durante a inspiração, obtendo um comportamento tóraco-abdominal de inversão.
FONOAUDIOLOGIA
Não foi interposto recurso para essa profissão.
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NUTRIÇÃO
QUESTÃO 24 – Mantida. De acordo com a Lei 8080/90, o item III está incorreto, restando
como alternativa correta para a questão somente o item I, alternativa A.
QUESTÃO 26 – Mantida. A alternativa correta é a D, portanto, o recurso que questiona a
alternativa C como confusa, em nada interfere na interpretação da questão.
QUESTÃO 27 – Mantida. Uma das funções dos compostos bioativos são de proteção contra
doenças como hipertensão arterial sistêmica e acidente cerebrovascular. O enunciado da
questão não restringe a utilização desses compostos a essas doenças, tampouco, a resposta
correta não sinaliza que essa proteção é realizada isoladamente por esses compostos. A
assertiva D vai ao encontro do que é colocado no enunciado, ou seja, contempla uma das
aplicabilidades dos compostos bioativos (Conforme bibliografia indicada – Guia Alimentar para
a População Brasileira).
QUESTÃO 30 – Mantida. A questão está corretamente embasada na bibliografia do Processo
Seletivo. O tamanho da amostra é relatado na obra em questão.
ODONTOLOGIA
QUESTÃO 26 – Mantida. Os idosos osteoporóticos podem apresentar fraturas do esqueleto,
inclusive durante a deambulação e por ocasião de sobrecarga funcional. O item II da referida
questão foi elaborado com base na bibliografia recomendada para o concurso, qual seja:
Protocolo integrado de atenção à saúde bucal, capítulo VI (Os ciclos de vida) – 2004. Pág. 80.
PSICOLOGIA
QUESTÃO 27 – Mantida. A pergunta feita na referida Questão é “Quais estão Incorretas?” e
não as corretas. Na alternativa D estão as corretas e na alternativa C as incorretas, conforme
solicitado.
QUESTÃO 38 – Mantida. Por mais que, indiretamente, as autoras possam remeter a sentidos
sobre a Infância colocados nas alternativas B, C, D, e E, todas estas possuem outros sentidos
e/ou adjetivos absurdos e incoerentes que as autoras, em momento nenhum do texto
mencionam. Estes são: Previsível, Forte, Frágil, Dependente, Independente, Abundante,
Precária, Funcional e Disfuncional.
SERVIÇO SOCIAL
QUESTÃO 39 – Mantida. O recurso não procede primeiro porque a bibliografia citada é
certamente pertinente à prática profissional do Serviço Social; são conhecimentos necessários
para a prática profissional, ainda que não de sua exclusividade. O recurso é improcedente
também porque a questão referida foi elaborada com base na bibliografia oficial do concurso
para a prova de conhecimentos específicos. Na efetivação de sua inscrição, a candidata
necessariamente concordou com os termos propostos no edital (existindo um campo próprio
para essa aquiescência no formulário eletrônico). Dessa forma, sendo a bibliografia da prova
de conhecimentos específicos um item do edital, não há qualquer justificativa para a anulação
da questão.
QUESTÃO 39 – Mantida. A questão social, embora considerada objeto de intervenção da
profissão, não é uma questão de trato exclusivo do Serviço Social. Esse princípio é abordado
claramente por toda a produção teórica recente da profissão e, de forma especifica, na
bibliografia do concurso. Também essa exclusividade não é alvo da legislação que regulamenta
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a profissão (conforme capítulos 4º e 5 º da Lei de Regulamentação da Profissão). Assim, não é
possível afirmar que os demais profissionais, por não serem assistentes sociais, desconheçam
a questão social e principalmente que, esse suposto desconhecimento, embase e justifique o
trabalho do Serviço Social no campo a saúde. Está, portanto, correta a alternativa E.
TERAPIA OCUPACIONAL
QUESTÃO 23 – Anulada, pelo fato da questão ser elaborada com capítulo não informado no
edital de abertura.
QUESTÃO 24 – Anulada, pelo fato da questão ser elaborada com capítulo não informado no
edital de abertura.
QUESTÃO 25 – Anulada, pelo fato da questão ser elaborada com capítulo não informado no
edital de abertura.
QUESTÃO 33 – Anulada, em função de constar o século de forma incorreta nas assertivas
corretas.
FUNDATEC
Comissão de Processos Seletivos/Concursos
Porto Alegre, 23 de dezembro de 2008.
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