FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 008/2018 – PARECER SOBRE QUESTÕES
A FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS (FHGV) e o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP, no
uso de suas atribuições legais, tornam público o parecer referente as questões retificadas ou anuladas da prova do
Edital n° 008/2018, conforme relacionado abaixo:

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Questão 28 – Anulada
Considerando que o enunciado da questão não delimita se o profissional da Enfermagem recebeu, ou não,
ajuda de um colega quando da realização dos procedimentos, há mais de uma alternativa passível de
estar correta, razão pela qual deve ser a questão anulada.
Questão 31 – Anulada
Considerando que há mais de uma alternativa que contempla um dos fatores que aumenta o risco para
infecção hospitalar (“a”, “c” e “d”), a questão deve ser anulada.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA
Questão 28 – Anulada
Considerando que o enunciado da questão não delimita se o profissional da Enfermagem recebeu, ou não,
ajuda de um colega quando da realização dos procedimentos, há mais de uma alternativa passível de
estar correta, razão pela qual deve ser a questão anulada.

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Questão 26 – Anulada
A gestação não é contraindicação absoluta para a realização de Ressonância Magnética. Houve erro na
digitação da proposta da questão, de modo que de seu enunciado deveria ter constado que fosse
assinalada a alternativa INCORRETA e, não, a alternativa correta. A questão deve ser anulada.
Questão 35 – Anulada
Considerando que a questão apresenta duas alternativas iguais, deve ser anulada.
Questão 36 – Anulada
A angulação do raio central na incidência Inlet diverge na literatura, de modo que se encontra no Livro
Série Musculoesquelético, do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do autor Rodrigo
O. C. Aguiar (p. 181, cap 4) a seguinte afirmação: "Na incidência inlet ou projeção caudal, o paciente é
posicionado em decúbito dorsal e o raio central é angulado caudal em 60°. Demonstra a configuração do
anel pélvico, se há aumento ou redução do seu diâmetro. Avalia se há deslocamento posterior do anel
pélvico ou abertura da sínfise púbica”. De fato, na obra do Bontrager a referência utilizada para incidência
Inlet é com angulação de 40º. Devido à referida divergência, a questão deve ser anulada.

CARGOS ENFERMEIROS: ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DO TRABALHO
Questão 26 – Anulada
A resposta correta, conforme o cálculo adequado, é 495ml. Considerando que não há essa alternativa
disponível na questão, deve ser anulada.

CARGOS MÉDICOS: CIRURGIÃO GERAL PLANTONISTA, CIRURGIÃO VASCULAR, CLÍNICO
PLANTONISTA, CLÍNICO PLANTONISTA PARA UTI, CLÍNICO ROTINEIRO, DO TRABALHO,
ECOGRAFISTA,
GINECO-OBSTETRA PLANTONISTA,
NEONATOLOGISTA PLANTONISTA,
NEUROCIRURGIÃO
PLANTONISTA,
PEDIATRA
PLANTONISTA,
RADIOLOGISTA,
TRAUMATOLOGISTA PLANTONISTA
Questão 25 – Gabarito alterado de alternativa “B” para alternativa “C”
Houve equívoco na indicação do gabarito preliminar. A alternativa correta é, efetivamente, “C”, conforme
recomendações da American Medical Society for Sports Medicine (AMSSM), Section on Sports Cardiology
of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR), FIFA Medical
Assessment and Research Center (F-MARC), e a Pediatric & Congenital Electrophysiology Society
(PACES) expressas no artigo “Normal electrocardiographic findings: recognising physiological adaptations
in athletes” Drezner JA, Fischbach P, Froelicher V, et al. Br J Sports Med 2013;47:125–136.
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