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EDITAL Nº 16/2022 – PADRÕES DE RESPOSTA PRELIMINARES DA PROVA DISCURSIVA – ANALISTA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTADOR I, ENGENHEIRO CIVIL E MÉDICO 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Pessoa Jurídica de Direito Público, representada neste ato por 
seu presidente em exercício, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 02/2022, 
regido pelo Edital n° 01/2022, de 04 de fevereiro de 2022, torna público o presente Edital para comunicar e 
divulgar o que segue: 
 
1. PADRÕES DE RESPOSTA PRELIMINARES DA PROVA DISCURSIVA 
1.1. Após a aplicação das Provas Discursivas, a Banca Examinadora divulga os respectivos padrões de 
resposta preliminares que seguem: 
 

1.1.1. Analista de Tecnologia da Informação 

Questão Padrão de Resposta Discursivo Pontuação 

1 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que a 
Governança de TI é definida como uma estrutura de 
relacionamento e processos para dirigir e controlar uma 
organização, a fim de atingir os objetivos institucionais, 
adicionando valor ao órgão e equilibrando os riscos em 
relação ao retorno do investimento em TI e seus 
processos. Também espera-se que o(a) candidato(a) 
cite como objetivos da Governança de TI, relacionando 
ao contexto da Câmara Municipal: Garantir que a TI 
suporte e maximize os objetivos e estratégias da 
Câmara por meio da implementação de uma estrutura 
de processos; Controlar, medir e auditar a execução e 
a qualidade dos serviços de TI; Viabilizar o 
acompanhamento de contratos com prestadores de 
serviços de TI; Definir condições para o exercício eficaz 
da gestão de TI com base em conceitos consolidados 
de qualidade; Alinhar a estratégia de TI com a da 
Câmara; Aumentar a capacidade e agilidade para 
novos modelos de organização ou ajustes nos modelos 
atuais; Explicitar a relação entre o aumento nos custos 
de TI e o aumento no valor da Informação; Manter os 
riscos institucionais sob controle, por meio de uma 
gestão de riscos de TI mais eficaz; Explicitar a 
importância da TI para a continuidade dos serviços 
públicos prestados; Medir e melhorar continuamente o 
desempenho de TI; entre outros objetivos que o(a) 
candidato(a) consiga relacionar no âmbito da 
Governança de TI. 

0,0 -  Discorreu sobre os objetivos da 
Governança de TI de modo 

insatisfatório 

10,0 -  Conceituou e indicou alguns 
objetivos da Governança de TI ou 
não os relacionou ao contexto da 

Câmara Municipal 

20,0 -  Conceituou e indicou os 
principais objetivos da Governança 

de TI, listou os objetivos e os 
relacionou ao contexto da Câmara 

Municipal 

2 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que o grupo 
de comandos DDL (Data Definition Language) da 
linguagem SQL é um conjunto de comandos que 
trabalham com os objetos, criando bancos de dados, 
esquemas, tabelas, campos, entre outros, e cite ao 
menos três comandos, como CREATE, ALTER, DROP 
e TRUNCATE, dentre outros possíveis exemplos. 
Também se espera que o(a) candidato(a) responda 
que o grupo de comandos DML (Data Manipulation 
Language) da linguagem SQL engloba aqueles que 
trabalham com os dados, citando ao menos três deles, 
como INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT, dentre 
outros possíveis exemplos. 

0,0 -  Conceituou os grupos de 
comandos DDL e DML da linguagem 

SQL de modo insatisfatório 

10,0 -  Conceituou os grupos de 
comandos DDL e DML da linguagem 
SQL de modo satisfatório, mas não 

citou três ou mais comandos de cada 
grupo 

20,0 -  Conceituou os grupos de 
comandos DDL e DML da linguagem 
SQL de modo satisfatório e citou três 

ou mais comandos de cada grupo 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - CMPA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 
 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre - CMPA 
Av. Loureiro da Silva, 255, Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP: 90.013-901 

Telefone: (51) 3220-4100 – Site: www.camarapoa.rs.gov.br 
Página 2 de 8 

 

 

 

3 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que as 
características do Data Warehouse são as seguintes, 
citando ao menos duas delas: é um tipo de sistema de 
gerenciamento de dados projetado para ativar e 
fornecer suporte às atividades de business intelligence 
(BI), especialmente a análise avançada; destinam-se 
exclusivamente a realizar consultas e análises 
avançadas e contêm grandes quantidades de dados 
históricos; geralmente os dados são derivados de uma 
ampla variedade de fontes, como arquivos de log de 
aplicativos e aplicativos de transações; centraliza e 
consolida grandes quantidades de dados de várias 
fontes; possuem recursos analíticos que permitem que 
as organizações obtenham informações úteis de seus 
dados para melhorar a tomada de decisões; 
temporalmente cria-se um registro histórico que pode 
ser inestimável para Analistas de TI, entre outras 
características. Também se espera que o(a) 
candidato(a) cite ao menos dois dos seguintes 
benefícios do Data Warehouse: são orientados para o 
assunto (ou seja podem analisar dados sobre um 
determinado assunto ou área funcional); são 
integrados (pois criam consistência entre diferentes 
tipos de dados de fontes distintas); não são voláteis 
(quando os dados estão em um Data Warehouse, eles 
são estáveis e não mudam); a análise de Data 
Warehouse analisa as mudanças ao longo do tempo; 
entre outros benefícios que podem ser citados. 

0,0 -  Discorreu sobre as 
características e benefícios do data 
warehouse de modo insatisfatório e 

deixou de citar características e 
benefícios 

10,0 -  Discorreu sobre as 
características e benefícios do data 

warehouse de modo satisfatório, mas 
deixou de citar duas características e 

dois benefícios 

20,0 -  Discorreu sobre as 
características e benefícios do data 
warehouse de modo satisfatório e 
citou duas características e dois 

benefícios corretos 

4 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que Active 
Record é responsável por fazer o mapeamento entre 
os objetos da aplicação e as tabelas da base de dados 
para criar um modelo de persistência do domínio onde 
a lógica e os dados são apresentados e tratados de 
uma única forma, sendo uma implementação do 
padrão (design pattern) Active Record. Também se 
espera que o(a) candidato(a) relacione Active Record 
no paradigma Model-View-Controller, explicitando os 
vários mecanismos fornecidos, como: representar 
modelos e seus dados; representar associações entre 
esses modelos; representar hierarquias de herança por 
meio de modelos relacionados; validar os modelos 
antes que eles sejam persistidos no banco de dados; 
executar operações de banco de dados de forma 
orientada a objetos; entre outros mecanismos 
aplicáveis. 

0,0 -  Discorreu conceito de Active 
Record de modo insatisfatório e 
deixou de abordar como este se 

encaixa no paradigma Model-View-
Controller 

10,0 -  Discorreu conceito de Active 
Record de modo satisfatório e deixou 
de abordar como este se encaixa no 

paradigma Model-View-Controller 

20,0 -  Discorreu conceito de Active 
Record de modo satisfatório e 

abordou como este se encaixa no 
paradigma Model-View-Controller 

5 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que 
relativamente à prevenção de vulnerabilidade, pode-se 
aplicar controles que se destinam a assegurar que os 
ataques não sejam bem-sucedidos, tendo por 
estratégia o projeto do sistema para que os problemas 
da proteção sejam evitados; relativamente à detecção 
e neutralização de ataques, controles que visam 
detectar e repelir os ataques, incluindo, em um sistema, 
funcionalidade que monitora sua operação e verifica 
padrões incomuns de atividade; e relativamente à 
limitação de exposição e recuperação, controles que 
apoiam a recuperação de problemas, podendo variar 
desde estratégias de backup automatizadas e 
‘espelhamento’ de informações para políticas de 

0,0 -  Discorreu sobre segurança da 
informação abordando as práticas 
genéricas de proteção de sistema 

10,0 -  Discorreu sobre segurança da 
informação e abordou parcialmente 

as práticas para melhorar a proteção 
de sistema, nos três âmbitos: da 
prevenção de vulnerabilidade, da 

detecção e neutralização de ataques 
e da limitação de exposição e 

recuperação 

20,0 -  Discorreu sobre segurança da 
informação e abordou integralmente 
as práticas para melhorar a proteção 
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seguro que cubram os custos associados a um ataque 
bem-sucedido ao sistema. Considerar-se-ão outras 
formas de controle que tenham o mesmo objetivo 
solicitado. 

de sistema, nos três âmbitos: da 
prevenção de vulnerabilidade, da 

detecção e neutralização de ataques 
e da limitação de exposição e 

recuperação 

 
1.1.2. Contador I 

Questão Padrão de Resposta Discursivo Pontuação 

1 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que, de 
acordo com o a Lei Federal nº 4.320/1964 e 
Constituição Federal, os conceitos ora questionados 
são definidos, da seguinte forma: O princípio da 
Anualidade é normatizado pela Constituição Federal, 
onde consta que a lei orçamentária é anual e pela Lei 
nº 4.320/1964, onde estabelece que o exercício 
financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Em relação ao 
princípio do orçamento bruto, a Lei nº 4.320/64 prevê 
que todas as receitas e despesas constarão da Lei do 
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções. Será considerada como menção à norma 
jurídica ao menos a citação da Lei Federal n° 4.320/196 
e da Constituição Federal. 

0,0 -  Discorreu sobre os Princípios 
Orçamentários da Anualidade e do 

Orçamento Bruto, mas não destacou 
sua importância ou não mencionou a 

norma jurídica que decorrem 

10,0 -  Discorreu sobre os Princípios 
Orçamentários da Anualidade e do 

Orçamento Bruto, destacou sua 
importância de modo insatisfatório ou 
deixou de mencionar a norma jurídica 

que decorrem 

20,0 -  Discorreu sobre os Princípios 
Orçamentários da Anualidade e do 
Orçamento Bruto, conceituou-os 

corretamente, destacou sua 
importância e mencionou 

corretamente a norma jurídica que 
decorrem 

2 

Espera-se que o(a) candidato(a) disserte acerca das 
seguintes características qualitativas da informação 
contábil, juntamente com seu conceito: (1) Relevância: 
As informações financeiras e não financeiras são 
relevantes caso sejam capazes de influenciar 
significativamente o cumprimento dos objetivos da 
elaboração e da divulgação da informação contábil; (2) 
Representação fidedigna: Para ser útil como 
informação contábil, a informação deve corresponder à 
representação fidedigna dos fenômenos econômicos e 
outros que se pretenda representar. A representação 
fidedigna é alcançada quando a representação do 
fenômeno é completa, neutra e livre de erro material; 
(3) Compreensibilidade: é a qualidade da informação 
que permite que os usuários compreendam o seu 
significado. As demonstrações contábeis devem 
apresentar a informação de maneira que corresponda 
às necessidades e à base do conhecimento dos 
usuários, bem como a natureza da informação 
apresentada; (4) Tempestividade: significa ter 
informação disponível para os usuários antes que ela 
perca a sua capacidade de ser útil para fins do objetivo 
da elaboração e divulgação da informação contábil; (5) 
Comparabilidade: é a qualidade da informação que 
possibilita aos usuários identificar semelhanças e 
diferenças entre dois conjuntos de fenômenos; (6) 
Verificabilidade: é a qualidade da informação que ajuda 
a assegurar aos usuários que a informação contida nas 
demonstrações contábeis representa fielmente os 
fenômenos econômicos ou de outra natureza que se 
propõe a representar. 

0,0 -  Discorreu sobre as 
características qualitativas da 
informação contábil, mas não 
mencionou até quatro destas 

10,0 -  Discorreu sobre as seis 
características qualitativas da 

informação contábil, mas não as 
conceituou de modo satisfatório 

20,0 -  Discorreu sobre as seis 
características qualitativas da 

informação contábil e conceituo-as de 
modo satisfatório 
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3 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que a 
importância da Lei de Responsabilidade Fiscal se 
relaciona com o estabelecimento para toda a 
Federação, direta ou indiretamente, de limites de dívida 
consolidada, garantias, operações de crédito, restos a 
pagar e despesas de pessoal, assim como 
estabeleceu, ainda, a exigência de realizar-se a 
consolidação nacional das contas públicas. Como 
objetivos, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a 
ação planejada e transparente, em que se previnem 
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediência 
a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar. 

0,0 -  Dissertou sobre a importância 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 

nas finanças públicas, mas não citou 
seus principais objetivos 

10,0 -  Dissertou sobre a importância 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 

nas finanças públicas de modo 
insatisfatório e não citou de maneira 
completa seus principais objetivos 

20,0 -  Dissertou sobre a importância 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 

nas finanças públicas de modo 
satisfatório e citou de maneira 

completa seus principais objetivos 

4 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que os 
empenhos podem ser classificados em ordinário, 
estimativos e globais. Conceitue “Ordinário” como o 
tipo de empenho utilizado para as despesas de valor 
fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva 
ocorrer de uma só vez, e dê exemplos. Conceitue 
“Estimativo” como o tipo de empenho utilizado para as 
despesas cujo montante não se pode determinar 
previamente, tais como serviços de fornecimento de 
água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e 
lubrificantes e outros. Conceitue “Global” enquanto o 
tipo de empenho utilizado para despesas contratuais 
ou outras de valor determinado, sujeitas a 
parcelamento, como, por exemplo, os compromissos 
decorrentes de aluguéis. 

0,0 -  Discorreu sobre as 
classificações dos empenhos, mas 

não abordou as três classificações e 
conceituou de modo insatisfatório 

sem apresentar exemplos 

10,0 -  Discorreu sobre as 
classificações dos empenhos e 

abordou as três classificações, mas 
conceituou-os de modo insatisfatório 

ou não apresentou exemplos 

20,0 -  Discorreu sobre as três 
classificações, conceituou-as de 
modo satisfatório e apresentou 

exemplos para cada classificação 

5 

Espera-se que o(a) candidato(a) discorra sobre as 
principais vantagens da implantação de um Orçamento 
Base Zero (OBZ) no Setor Público, abordando na 
resposta que a utilização do OBZ permite a 
identificação de Despesas e Custos desnecessários 
quando analisados na perspectiva do histórico (método 
desconsidera as informações históricas de despesas e 
receitas incorridas, possibilitando novas justificativas 
para a previsão de gastos, sem vínculos com os fatos 
ocorridos no passado); que a elaboração do orçamento 
do zero induz o Gestor Público a analisar os Custos e 
Despesa detalhadamente, eliminando o que não é 
necessário e liberando orçamento para investir em 
outros pontos que poderiam passar despercebidos, ou 
seja, o OBZ contribui nas metas orçamentárias ao 
passo que todas as necessidades sejam justificadas e 
priorizadas; e, que o Orçamento Base Zero gera 
ampliação da Visão Estratégica, ao passo que permitirá 
a alocação dos recursos de maneira muito mais 
eficiente e elimina processos que não agregam valor, 
sem reproduzir as deficiências dos exercícios 
anteriores. 

0,0 -  Dissertou sobre o Orçamento 
Base Zero, mas não o contextualizou 

no Setor Público, nem abordou as 
vantagens de implantação 

10,0 -  Dissertou sobre o Orçamento 
Base Zero, mas abordou de modo 

insatisfatório as vantagens de 
implantação ou abordou apenas uma 

vantagem 

20,0 -  Dissertou sobre as principais 
vantagens (mais de uma) da 

implantação de um Orçamento Base 
Zero (OBZ), contextualizando o OBZ 

no Setor Público. 

 
 
 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - CMPA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022 
 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre - CMPA 
Av. Loureiro da Silva, 255, Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP: 90.013-901 

Telefone: (51) 3220-4100 – Site: www.camarapoa.rs.gov.br 
Página 5 de 8 

 

 

 

1.1.3. Engenheiro Civil 

Questão Padrão de Resposta Discursivo Pontuação 

1 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que BDI é a 
parcela do custo do serviço independente, do que se 
denomina custo direto, ou seja, o que efetivamente fica 
incorporado ao produto. O BDI pode ser entendido 
como o percentual relativo às despesas indiretas que 
incidirá sobre os custos diretos, uma vez que, de 
maneira geral, é exigido que os preços unitários de 
venda incorporem todos os encargos que oneram os 
serviços a serem executados, contribuindo assim para 
um orçamento de obras mais assertivo. 

0,0 -  Discorreu sobre o conceito de 
BDI de modo insatisfatório e deixou 
de demonstrar como este contribui 
para um orçamento de obras mais 

assertivo 

10,0 -  Discorreu sobre o conceito de 
BDI de modo satisfatório mas deixou 
de demonstrar como este contribui 
para um orçamento de obras mais 

assertivo 

20,0 -  Discorreu sobre o conceito de 
BDI de modo satisfatório e abordou 

como o BDI contribui para um 
orçamento de obras mais assertivo 

2 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que o 
sistema de fôrmas deve ser projetado e executado de 
forma a garantir resistência às ações a que possa ser 
submetido durante o processo de construção, 
considerando fatores ambientais e as cargas das 
estruturas auxiliares e partes da estrutura permanente 
a serem suportadas pela estrutura auxiliar até que o 
concreto atinja as características estabelecidas pelo 
responsável do projeto estrutural. São requisitos a 
serem atendidos pelo sistema de fôrmas no projeto e 
execução: efeitos dinâmicos acidentais produzidos 
pelo lançamento e adensamento do concreto; 
redistribuição de cargas originadas durante a 
protensão, no caso do concreto protendido; rigidez 
suficiente para assegurar que as tolerâncias 
especificadas para a estrutura em norma e nas 
especificações do projeto sejam cumpridas e a 
integridade do material não seja afetada; entre outros 
requisitos. 

0,0 -  Discorreu sobre sistema de 
fôrmas para a execução de uma 

obra, mas não destacou sua 
importância e não relacionou os 

requisitos a serem atendidos pelo 
sistema de fôrmas no projeto e 

execução 

10,0 -  Discorreu sobre sistema de 
fôrmas para a execução de uma 

obra, destacou sua importância, mas 
não relacionou os requisitos a serem 
atendidos pelo sistema de fôrmas no 

projeto ou execução 

20,0 -  Discorreu sobre sistema de 
fôrmas para a execução de uma 

obra, destacou sua importância, e 
relacionou os requisitos a serem 

atendidos pelo sistema de fôrmas no 
projeto e execução 

3 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que não 
devem ser considerados telheiros com laterais abertas, 
destinados à proteção de utensílios, caixa d’água, 
tanques e outras instalações que não possuam área 
superior a 10m²; platibandas e beirais de telhado até 
3m de projeção; passagens cobertas com largura 
máxima de 3m com laterais abertas destinadas apenas 
à circulação de pessoas ou de mercadorias; coberturas 
de bombas de combustível e de praças de pedágio, 
desde que não usadas para outros fins e sejam abertas 
lateralmente; reservatórios de água; piscinas, 
banheiros, vestiários e assemelhados, quando se 
tratando de sistemas hidráulicos; alarme de incêndio e 
quadras esportivas com cobertura e sem paredes; 
escadas enclausuradas, incluindo antecâmaras; dutos 
de ventilação das saídas de emergência; entre outros 
elementos aplicáveis. 

0,0 -  Discorreu projetos de 
prevenção contra incêndios sem 

adentrar nos elementos da 
construção que não devem ser 

considerados 

10,0 -  Discorreu projetos de 
prevenção contra incêndios e citou 
elementos da construção que não 

devem ser considerados no cálculo 
da área a ser protegida com medidas 

de segurança contra incêndio de 
modo insatisfatório 

20,0 -  Discorreu projetos de 
prevenção contra incêndios e citou 
elementos da construção que não 

devem ser considerados no cálculo 
da área a ser protegida com medidas 

de segurança contra incêndio de 
modo satisfatório 

4 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que os 
requisitos a serem atendidos durante a vida útil do 
edifício relativamente às instalações prediais de água 
fria são as seguintes, citando ao menos três delas: 
preservar a potabilidade da água; garantir seu 

0,0 -  Discorreu sobre projetos de 
instalações prediais de água fria e 
mencionou até dois requisitos que 

devem ser atendidos durante a vida 
útil do edifício que as contém 
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fornecimento de forma contínua, em quantidade 
adequada e com pressões e velocidades compatíveis 
com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários, 
peças de utilização e demais componentes; promover 
economia de água e de energia; possibilitar 
manutenção fácil e econômica; evitar níveis de ruídos 
inadequados à ocupação do ambiente; proporcionar 
conforto aos usuários, prevendo peças de utilização 
adequadamente localizadas, de fácil operação, com 
vazões satisfatórias e atendendo às demais exigências 
do usuário. 

10,0 -  Discorreu sobre projetos de 
instalações prediais de água fria de 

modo insatisfatório e mencionou três 
ou mais requisitos que devem ser 
atendidos durante a vida útil do 

edifício que as contém 

20,0 -  Discorreu sobre projetos de 
instalações prediais de água fria de 
modo satisfatório e mencionou três 
ou mais requisitos que devem ser 
atendidos durante a vida útil do 

edifício que as contém 

5 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que as 
precauções recomendadas em um caso de lançamento 
de concreto onde a altura em queda livre do concreto 
ultrapassa dois metros, no caso de peças estreitas e 
altas, a fim de evitar a segregação e a falta de 
argamassa, são: emprego de concreto com teor de 
argamassa e consistência adequados, a exemplo de 
concreto com características para bombeamento; 
lançamento inicial de argamassa com composição 
igual à da argamassa do concreto estrutural; uso de 
dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a 
segregação (funis, calhas e trombas, por exemplo); 
entre outros. 

0,0 -  Dissertou sobre as precauções 
em um caso de lançamento de 
concreto em altura, deixou de 

observar a especificação de altura e 
não adentrou nos aspectos de evitar 
a segregação e a falta de argamassa 

10,0 -  Dissertou sobre as precauções 
recomendadas em um caso de 

lançamento de concreto onde a altura 
em queda livre do concreto 

ultrapassa os dois metros de modo 
superficial, sem adentrar no caso 

específico de peças estreitas e altas, 
a fim de evitar a segregação e a falta 

de argamassa 

20,0 -  Dissertou sobre as precauções 
recomendadas em um caso de 

lançamento de concreto onde a altura 
em queda livre do concreto 

ultrapassa os dois metros de modo 
superficial e adentrou no caso 

específico de peças estreitas e altas, 
a fim de evitar a segregação e a falta 

de argamassa 

 
1.1.4. Médico 

Questão Padrão de Resposta Discursivo Pontuação 

1 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que, com 
base nas informações acerca do paciente descritas no 
enunciado, a conduta médica adequada para ser 
adotada deverá ser a tranquilização do paciente, pois 
os resultados que foram descritos com relação ao seu 
quadro clínico não representam uma doença 
hematológica. Também é indicado o acompanhamento 
da situação do paciente e/ou indicação para um médico 
especialista. 

0,0 -  Discorreu sobre conduta 
médica inadequada ou discorreu de 
modo que o quadro clínico indicasse 

alguma doença 

10,0 -  Discorreu sobre conduta 
médica adequada mas identificou 
alguma doença a partir do quadro 

20,0 -  Discorreu sobre conduta 
médica adequada e identificou que o 
quadro clínico não representa uma 

doença hematológica 
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2 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que a 
infecção por dengue causa uma doença cujo espectro 
inclui desde infecções inaparentes até quadros de 
hemorragia e choque, podendo evoluir para o êxito 
letal. Na dengue clássica, o quadro clínico é muito 
variável. A primeira manifestação é a febre alta (39° a 
40°), de início abrupto, seguida de cefaleia, mialgia, 
prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retro orbital, 
náuseas, vômitos, exantema e prurido cutâneo. 
Hepatomegalia dolorosa pode ocorrer, 
ocasionalmente, desde o aparecimento da febre. 
Alguns aspectos clínicos dependem, com frequência, 
da idade do paciente. A doença tem uma duração de 5 
a 7 dias. Com o desaparecimento da febre, há 
regressão dos sinais e sintomas, podendo ainda 
persistir a fadiga. Na Febre Hemorrágica da Dengue 
(FHD), os sintomas iniciais são semelhantes aos da 
dengue clássica, porém evoluem rapidamente para 
manifestações hemorrágicas e/ou derrames cavitários 
e/ou instabilidade hemodinâmica e/ou choque. Os 
casos típicos da FHD são caracterizados por febre alta, 
fenômenos hemorrágicos, hepatomegalia e 
insuficiência circulatória. Espera-se também que o(a) 
candidato(a) cite, no mínimo, cinco sinais ou sintomas 
que possam indicar a possibilidade de evolução do 
paciente para formas hemorrágicas, como: Dor 
abdominal intensa e contínua (não cede com 
medicação usual); Agitação ou letargia; Vômitos 
persistentes; Pulso rápido e fraco; Hepatomegalia 
dolorosa; Extremidades frias; Derrames cavitários; 
Cianose; Sangramentos espontâneos e/ou Prova do 
Laço positiva; Lipotimia; Hipotensão arterial; Sudorese 
profusa; Hipotensão postural; Aumento repentino do 
hematócrito; Diminuição da diurese; Melhora súbita do 
quadro febril até o 5º dia; e/ou Taquicardia. 

0,0 -  Discorreu sobre os aspectos 
clínicos da dengue de modo 

insatisfatório e não abordou sinais e 
sintomas que possam indicar a 
possibilidade de evolução do 

paciente para formas hemorrágicas 

10,0 -  Discorreu sobre os aspectos 
clínicos da dengue de modo 

insatisfatório e abordou cinco ou mais 
sinais e sintomas que possam indicar 

a possibilidade de evolução do 
paciente para formas hemorrágicas 

20,0 -  Discorreu sobre os aspectos 
clínicos da dengue de modo 

satisfatório e abordou cinco ou mais 
sinais e sintomas que possam indicar 

a possibilidade de evolução do 
paciente para formas hemorrágicas 

3 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que o roteiro 
da anamnese voltada a estabelecer a história 
ocupacional do trabalhador inclua algumas perguntas 
básicas, como: O que faz? Como faz? Com que 
produtos e instrumentos? Quanto faz? Onde? Em que 
condições? Há quanto tempo? Como se sente e o que 
pensa sobre seu trabalho? Conhece outros 
trabalhadores com problemas semelhantes aos seus? 
Espera-se que o(a) candidato(a) cite que através das 
perguntas básicas é possível se ter uma ideia das 
condições de trabalho e de suas repercussões sobre a 
saúde do trabalhador, assim como deve se dar devida 
importância às ocupações anteriores desempenhadas 
pelo trabalhador, particularmente aquelas às quais o 
trabalhador dedicou mais tempo ou que envolveram 
situações de maior risco para a saúde. 

0,0 -  Descreveu o roteiro da 
anamnese não voltada a estabelecer 
a história ocupacional do trabalhador 

10,0 -  Descreveu o roteiro da 
anamnese voltada a estabelecer a 
história ocupacional do trabalhador, 

de modo insatisfatório 

20,0 -  Descreveu o roteiro da 
anamnese voltada a estabelecer a 
história ocupacional do trabalhador, 

de modo satisfatório 

4 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que as 
modificações e recomendações de mudança do estilo 
de vida que podem contribuir na prevenção e/ou 
redução da hipertensão arterial sistêmica são as 
seguintes: redução e/ou controle do peso e/ou manter 
IMC entre 18,5 e 24,9Kg/m²; dieta rica ou aumento de 
consumo de frutas e vegetais, pobre em gordura total e 
saturada ou dieta DASH; redução do sal/sódio ou não 

0,0 -  Discorreu sobre o tratamento 
não farmacológico para a pessoa 

com HAS sem mencionar as 
modificações e recomendações de 

mudança do estilo de vida 

10,0 -  Discorreu sobre o tratamento 
não farmacológico para a pessoa 

com HAS e mencionou as 
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mais de 6g de sal/dia; atividade física regular ou na 
maioria dos dias da semana; moderação no consumo 
de bebidas alcoólicas; abandono do tabagismo. 

modificações e recomendações de 
mudança do estilo de vida de modo 

insatisfatório (menos de quatro 
recomendações) 

20,0 -  Discorreu sobre o tratamento 
não farmacológico para a pessoa 

com HAS e mencionou as 
modificações e recomendações de 
mudança do estilo de vida de modo 

satisfatório (mais de quatro 
recomendações) 

5 

Espera-se que o(a) candidato(a) responda que a 
constipação se constitui em uma dificuldade enfrentada 
por uma pessoa para o hábito evacuatório, 
independente de consistência ou frequência de 
defecações. Espera-se, também, que o(a) candidato(a) 
relacione as principais possíveis causas secundárias 
da constipação, como: uso de medicamentos 
(anticolinérgicos, antidepressivos, anti-histamínicos, 
anticonvulsionantes, entre outros); problemas 
endocrinológicos ou metabólicos (hipotireoidismo, 
diabetes, hipercalcemia, hipocalemia, uremia); 
problemas neurológicos (neuropatia anatômica, 
Parkinson, esclerose múltipla, doença de 
Hirschsprung, esclerodermia, acidente vascular 
encefálico, trauma medular); anormalidades estruturais 
(desordens anorretais, estreitamento colônico, massas 
no reto, megacolon e megarreto); condições 
psicogênicas (ansiedade, depressão, somatização, 
transtornos alimentares, abuso e violência); e/ou, 
problemas gastrointestinais (câncer colorretal, prolapso 
retal, doença inflamatória intestinal, doença celíaca). 

0,0 -  Descreveu a constipação 
funcional de modo insatisfatório, mas 

não relacionou as causas 
secundárias preponderantes 

10,0 -  Descreveu a constipação 
funcional e relacionou apenas uma 

das causas secundárias 
preponderantes 

20,0 -  Descreveu a constipação 
funcional e relacionou causas 
secundárias preponderantes 

 
2. VISTAS DA PROVA-PADRÃO 
2.1. Os candidatos interessados em obter vistas da Prova-Padrão poderão fazê-lo no período de 19 a 23 de 
maio de 2022, através da Área do Candidato, no site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br. 
 
2.2 O período descrito no item anterior é o único momento de vistas da Prova-Padrão, podendo o candidato 
baixar a prova e salvá-la no seu computador para consultas posteriores. 
 
3. RECURSOS 
3.1. Os candidatos interessados em interpor recursos referentes aos padrões de resposta preliminares 
poderão fazê-lo no período de 20 a 24 de maio de 2022 através do Formulário Eletrônico de Recursos 
disponibilizado no site da Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br. 
 

Porto Alegre/RS, 19 de maio de 2022. 
 
 
 

Idenir Cecchim, 
Vereador-Presidente. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 


