
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 
ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2020, 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. 
 

 
NÍVEL MÉDIO 

  
 

MATÉRIA: INFORMÁTICA 
  
 

CARGO(S): TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA NEONATAL) 
  

 
QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'A'. A prova faz referência ao uso do Windows SOMENTE. Não faz uso de 
outros programas para RECUPERAÇÃO de DADOS. Neste contexto a resposta correta é a alternativa A. 
Lembrando que temos que avaliar somente o que foi pedido no edital. Se formos conversar ou consultar 
especialistas na área, então temos a possibilidade de recuperação, mas com programas de terceiros. O que na 
prova não é solicitado. A recuperação se diz somente pelo S.O. Windows.  

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  
 

CARGO(S): TÉCNICO DE ENFERMAGEM (INTENSIVISTA NEONATAL) 
  

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicita a alternativa INCORRETA, a imagem representada 
na questão refere-se a uma cadeia de elos de sobrevivência para atendimento de PCR intra-hospitalar, logo a 
alternativa A está CORRETA. Segue imagem da cadeia dos elos de atendimento de PCR intra e extra hospitalar, 
sendo assim, a alternativa B está INCORRETA.  

 

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'E'. Conforme programa de estudos publicado no dia 06/03/2020, o 
mesmo é composto por duas partes. Parte 1 que compõe estudos em geral e parte 2 com o programa específico 



do cargo. Sendo assim, a questão está dentro do programa solicitado. 
 

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. Seguem os conceitos conforme o dicionário da saúde: 
- Leucocitose: Aumento, acima dos valores de referência, da quantidade de glóbulos brancos no sangue. 
- Leucopenia: É a redução no número de leucócitos, por volume de sangue circulante. 
- Leucograma: É uma parte do exame de sangue que consiste em avaliar os leucócitos. 
- Leucorreia: Corrimento esbranquiçado do canal genital feminino. 
- Leucocitúria: É caracterizada pelo número aumentado de leucócitos na urina. 

A questão não se refere à idade de prematuridade e recém-nascido e sim a conceitos gerais. 
 

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão está embasada nas recomendações dadas pela ANVISA 
(agência nacional de vigilância sanitária). Sendo recomendações gerais para o uso de cateteres venosos. Segue 
o Link para consulta. https://www.segurancadopaciente.com.br/wp-content/uploads/2015/09/ebook-anvisa-04-
medidas-de-prevencao-de-de-infeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude.pdf 
 

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'C'. Conforme a bibliografia a seguir: Manual de habilidades profissionais: 
atenção à saúde do recém-nascido / Organização de Rejane da Silva Cavalcante et al. – Belém: EDUEPA, 2019, 
nas páginas 39/40, o autor descreve o CHORO FRACO “alternativa D” como sinais de desconforto respiratório 
que devem ser avaliados no recém-nascido ao realizar o exame físico, fazendo com que a alternativa esteja 
correta. Desta forma única alternativa que não corresponde aos sinais de desconforto respiratório no recém- 
nascido é a alternativa C “ausência de gemidos respiratórios”. Além disso, prezamos por bibliografias atualizadas. 

 

 
 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme, Wong. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. Pág. 583. 
Lesão (vesículas) materna por herpes simples em uma das mamas é contraindicação para amamentação. Como 
também citada na referência enviada. Desta forma, a única alternativa que está correta e não é contraindicação 
para amamentação é a alternativa D.   

 
NÍVEL SUPERIOR 

  

 

 
MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  

 

 
CARGO(S): ENFERMEIRO (INTENSIVISTA ADULTO) 

  

 

 

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme NANDA-I página 81, um diagnóstico de enfermagem pode 
ser focado em um problema, um estado de promoção da saúde ou um risco potencial. Diagnóstico com foco no 
problema – um julgamento clínico a respeito de uma resposta humana indesejável a uma condição de 
saúde/processo da vida que existe em um indivíduo, família, grupo ou comunidade. Diagnóstico de risco – um 
julgamento clínico a respeito da suscetibilidade de um indivíduo, família, grupo ou comunidade para o 
desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde/processo da vida. Questão 
mantida. 

 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'D'. As competências de pensamento crítico como os processos cognitivos 
que o enfermeiro usa para fazer julgamentos sobre o atendimento clínico dos pacientes, incluem o pensamento 
crítico geral, o pensamento crítico em situações clínicas especificas e o pensamento crítico específico em 
enfermagem. Sendo assim, o Raciocínio diagnóstico e a Inferência são utilizados no pensamento crítico 

 



específico, é o processo analítico para a determinação dos problemas de saúde do paciente. A Competência 
inclui o raciocínio diagnóstico, inferência clínica e a tomada de decisão clínica, sendo esta última uma atividade de 
resolução de problemas que se concentra na definição de um problema e na escolha de uma ação apropriada 
envolvendo uma situação clínica. Habilidade técnica está ligada ao entendimento e a competência para 
desempenhar determinadas tarefas a partir de conhecimentos específicos. A Resolução de problemas, o 
profissional coleta informações acerca do problema, somado ao que já sabe, para encontrar a solução, sendo 
está a situação apresentada no estudo de caso. Referência utilizada: Potter, PATRICIA; Perry, ANNE. 
Fundamentos de enfermagem. 8. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Pág. 203 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicita qual diagnóstico de enfermagem refere-se à 
seguinte definição “Dor recorrente ou persistente há no mínimo 3 meses e que afeta significativamente o 
funcionamento diário ou o bem-estar”, conforme NANDA-I (2018-2020) página 895, segue a definição completa. 
Questão mantida. 

 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'E'. Com base no caso descrito e conforme última orientação, 9ª edição do 
PHTLS na organização de atendimento primário ao politraumatizado, devemos estabelecer prioridades estabilizar 
a hemodinâmica do paciente desta forma prioritária o controle das hemorragias graves como sequencialmente 
XABCDE está correto. Devido a choque hemorrágico como maior causa de óbitos entre politraumatizados. Após 
controle das hemorragias graves é que poderá seguir para outras etapas como uso de ressuscitação volêmica e 
uso de drogas vasoativas. Esta é a nova orientação nesta edição acima citada que orienta equipes de forma a 
mudar a postura inicial. A perspectiva do novo XABCDE na avaliação primária é diminuir consideravelmente a 
chance de óbito do traumatizado, trazendo para o início do atendimento o controle da hemorragia grave. É 
classificado com uma nova abordagem organizada e sistemática no cuidado do paciente traumatizado que visa 
uma melhoria da sobrevida no paciente politraumatizado, diminuindo a morbidade e a morbimortalidade das 
lesões traumáticas.  

 

 

 

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. O tempo de isquemia é o tempo de retirada de um órgão e transplante 
deste em outra pessoa. A tabela abaixo demonstra o tempo de isquemia aceitável para cada órgão a ser 
considerado para transplante: 

Órgão  Tempo de isquemia  

Coração  04 horas  

Pulmão  04 a 06 horas  

Rim  48 horas  

Fígado  12 horas  

Pâncreas  12 horas  
Sobre o recurso, fica mantida a questão por estar dentro do prazo até 6h, quando a tabela acima citada pelo MS 
refere de 04 a 06h. 
 

Referência: Ministério da Saúde, Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-
orgaos/#isquemia 
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