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CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2019 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 

 
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do CONCURSO 
PÚBPLICO N.º 01/2019 DO CIRUSPAR – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA 
REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 

Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n.° 01/2019, na hipótese de alteração ou 
anulação de questão(ões) do gabarito preliminar por força de provimento de algum 
recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito, no 
caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente 
será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto 
recurso. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá, eventualmente, alterar-se a nota/classificação obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a 
aprovação. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
 
 

QUESTÃO 04 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que REVOLVER É TRANSITIVO DIRETO, de 
um escritor completa o sentido de CAMADAS e é complemento nominal. Segundo o 
dicionário online de português, esse verbo pode ser transitivo direto e pronominal quando 
significa VOLTAR-SE PARA TRÁS; pode ser, transitivo direto e pronominal quando significa 
MOVER ALGUMA COISA PARA ALGUM LUGAR (revolveu a terra do lugar...); intransitivo 
quando significa revolver-se sobre si mesma (O mar revolvia em suas marés.); transitivo 
direto e pronominal QUANDO EM SENTIDO FIGURADO como em “O mar revolvia-lhe a 
alma”.  
 

O novo Dicionário Novo Aurélio de Língua Portuguesa (1986) referenda as 
justificativas acima, na p. 1507., como verbo transitivo direto (mexer muito...); verbo 
intransitivo (virar muitas vezes e girar), etc.  
 
Referência Bibliográfica: https://www.dicio.com.br/revolver-2/, acesso em 09 de setembro 
de 2019.   
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Nova Edição Revisada e ampliada. São 
Paulo: Editora Nova Fronteira, 16ª. Ed, 2009.  
 
 
 
 
 



 
 

CIRUSPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 
QUESTÃO 05 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que DE UM ESCRITOR, completa o sentido 
de várias camadas, que é um nome e além disso está preposicionado. O verbo está em 
sentido conotativo. Reforço a arguição da questão anterior. O ADJUNTO ADMNOMINAL 
também refere a um nome, além disso, as palavras se classificam de acordo com o uso na 
oração, em sentido conotativo ou denotativo.  
 
Referência Bibliográfica: https://www.dicio.com.br/revolver-2/, acesso em 09 de setembro 
de 2019.   
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Nova Edição Revisada e ampliada. São 
Paulo: Editora Nova Fronteira, 16ª. Ed, 2009. 
 
 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 

QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que serviços são atividades econômicas que 
criam valor e cujo resultado não é um produto físico ou construção, são fornecidos 
diretamente para usuários e seus bens e para a comunidade - o interesse público difuso 
(MAXIMIANO; NOHARA, 2017, p.255). As consultas médicas são fornecidas diretamente 
para os usuários; licenciamento de veículos e armazenamento de dados são serviços 
prestados para bens do usuário; iluminação pública e justiça servem à comunidade e não a 
usuários específicos. 
 

Há serviços que são atendimento puro, que envolvem predominantemente a 
interação do usuário com o prestador de serviço, como as consultas de qualquer natureza. 
 

Há serviços predominantemente formados por instalações, como o transporte 
metropolitano. Há pouca participação de atendimento e a interação com usuário  é mínima. 
 

Certos serviços são fornecidos com distância, com predominância  de equipamentos 
e processos internos, como a transmissão de programas de televisão. 
 

Alguns serviços são prestados não ao usuário, mas a seus bens como o 
licenciamento de veículos ou a instalação de luz e água nas residências. 
 

Serviços como iluminação pública  e justiça servem à comunidade e não a usuários 
específicos. (MAXIMIANO;NOHARA, 2017,p.256). 
 
Referência Bibliográfica: 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; NOHARA, Irene Patricia. Gestão Pública: Abordagem 
integrada da Administração e do Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2017. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 24HS 

 
 

QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 

Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, no conteúdo programático do cargo, 
constam os seguintes temas: “guarda e conservação de alimentos” e “noções de 
manipulação de alimentos”. Nos requisitos do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais consta a 
obrigação de “auxiliar no preparo de refeições”.  

Portanto, como afirma o recurso, de acordo com o art. 1º, do Decreto-Lei 66.183, de 
05 de fevereiro de 1970, “É proibida a venda de leite cru para consumo direto da população, 
em todo o território nacional”. E essa frase é a mesma que está inserida no enunciado da 
questão, só que com palavras diferentes: “diretamente para o consumo humano”.  

Quanto a afirmação sobre hábitos alimentares, características sociais, culturais, 
históricas, ecológicas e biológicas; nenhum desses termos foi citado no enunciado ou nas 
alternativas da questão. Além disso, a aplicação da legislação tem caráter nacional. 
 
Referência Bibliográfica: BRASIL. Decreto-Lei 66.183, de 05 de fevereiro de 1970, que 
regulamenta o Decreto-lei nº 923, de 10 de outubro de 1969, que dispõe sobre a 
comercialização do leite cru. 
 
 

 
CONDUTOR SOCORRISTA 

 
 
QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que há sim obrigatoriedade de o individuo ser 
penalmente imputável, ou seja, ter idade mínima de 18 anos como segue em anexo: 
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Referência Bibliográfica: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm, 1ª habilitação, 
tecnodata educacional, Curitiba – PR. 
 
 
QUESTÃO 19 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão sera ANULADA, tendo em vista que não possui nenhumalternativa que 
atenda ao enunciado. 
 
 
QUESTÃO 26 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que há obrigatoriedade sim, de o condutor de 
ambulância possuir CNH mínima de Categoria “D”, porém o veículo é considerado 
automóvel, por tanto todas as definições de velocidade o enquadram em tal condição, em 
vista disso, recurso indeferido. 
 
Referência Bibliográfica: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm, 1ª habilitação, 
tecnodata educacional, Curitiba – PR. 
 
 
QUESTÃO 30 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que o enunciado da questão descreve uma 
situação hipotética e não se questiona a capacidade hospitalar de referida cidade, o que 
descreve o enunciado da pergunta é a consideração da distância entre a cidade referida e 
as alternativas descritas, até porque o edital não prevê conhecimentos sobre capacitação de 
hospitais ou não, e sim malha viária do sudoeste do Paraná. E neste quesito (distância) 
entre o centro da cidade de Clevelândia e o centro das demais alternativas descritas, a 
cidade mais próxima é a alternativa “D”, portanto, recurso indeferido. 
 
Referência Bibliográfica: https://www.google.com.br/maps, https://www.rotamapas.com.br, 
https://www.achedistancia.com.br. 
 

 
 

ENFERMEIRO 
 
 

QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que, conforme a American Heart Association 
(2015), referência mundial para recomendações em urgência/emergência, a (ALTERNATIVA 
D) é a única que preenche corretamente os Itens: (1) Compressão; (2) Ventilação com via 
aérea avançada; e (3) RCP no neonato.  
 
[...] Sendo:  
(1) Compressões contínuas a uma frequência de 100 a 120/min.  
(2) 1 ventilação a cada 6 segundos (10 respirações/min).  
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(3) Pelo menos um terço do diâmetro antero-posterior do tórax (cerca de 1 ½ polegada - 4 
cm).  
 
Referência Bibliográfica:  
AMERICAN HEART ASSOCIATION. Suporte Avançado de Vida Cardiovascular. 2015. 
 
 
QUESTÃO 17 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que “contrações atriais irregulares oriundas 
de uma anormalidade da excitação atrial” caracteriza o conceito de Flutter Atrial 
(ALTERNATIVA B).  
 
[...] 
- Fibrilação Atrial: os átrios “tremulam” caoticamente e os ventrículos batem de maneira 
irregular.  
- Edema Pulmonar: condição na qual um fluido se acumula nos pulmões.  
- Bloqueio Atrioventricular: atraso no fluxo normal de impulsos elétricos que fazem o coração 
bater.  
- Infarto Agudo do Miocárdio: estágio inicial crítico da necrose do tecido muscular cardíaco 
causado por bloqueio de uma artéria coronária.  
 
Referência Bibliográfica:  
AMERICAN HEART ASSOCIATION. Suporte Avançado de Vida Cardiovascular. 2016. 
PORTO, C.C. VadeMecum de Clínica Médica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 
 
 
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a (ALTERNATIVA A) aponta todas as 
alternativas que estão corretas. Cabe ao candidato a responsabilidade da leitura, 
interpretação do enunciado e análise adequada dos Itens e das Questões. 
 
[...] 
(I - CORRETA), pois doenças crônicas não transmissíveis são aquelas doenças adquiridas, 
normalmente por hábitos e formas de se levar a vida (má alimentação, sedentarismo, 
consumo de álcool, drogas, tabaco, etc.) e que possuem tratamentos a médio e longo 
prazo, podendo persistir, muitas vezes, por toda a vida. Não são transmitidas de pessoa 
para pessoa e são responsáveis, também, por desencadear outros problemas de saúde no 
indivíduo. As doenças crônicas podem ser silenciosas ou sintomáticas, mas todas 
comprometem, de alguma forma, a qualidade de vida da pessoa, em diferentes graus, 
conforme cada situação. Em casos mais graves e se não tratadas corretamente, podem 
levar à morte. Dentre as principais doenças crônicas não transmissíveis estão: doenças 
metabólicas - diabetes e obesidade; Acidente Vascular Cerebral (AVC); câncer; doenças 
cardiovasculares; doenças respiratórias crônicas, como bronquites, asma, rinite; 
Hipertensão. 
 
(II - CORRETA), pois o AVC hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso 
cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido 
cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos 
os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC 
isquêmico. 
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(III - CORRETA), pois o AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, 
impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa 
obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). O 
AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos. 
 
(IV - CORRETA), pois existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento de um 
AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico. Os principais incluem: hipertensão, diabetes tipo 
2, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool, idade 
avançada, sedentarismo, uso de drogas ilícitas, histórico familiar, ser do sexo masculino. 
Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC incluem: fraqueza ou 
formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo; 
confusão mental; alteração da fala ou compreensão; alteração na visão (em um ou ambos 
os olhos); alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar; dor de 
cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. 
 
(V - CORRETA), pois existem alguns sinais que o corpo dá que ajudam a reconhecer um 
AVC: *sorriso: peça para a pessoa sorrir, se o sorriso sair torto ou se a boca entortar, pode 
ser AVC; *abraço: peça para a pessoa levantar os braços, se a pessoa tiver alguma 
dificuldade para levantar um deles ou se após levantar os dois um deles cair bruscamente, 
pode ser AVC; *mensagem: peça para a pessoa repetir uma frase ou uma mensagem 
qualquer, se a pessoa não conseguir compreender ou não conseguir repetir a frase ou 
mensagem, pode ser AVC; *urgência: havendo qualquer um desses sinais, chame 
imediatamente o serviço de atendimento de urgência e emergência.  
 
Referência Bibliográfica:  
MINISTÉRIO DA SAÚDE. AVC: o que é, causas, sintomas, tratamentos, diagnóstico e 
prevenção. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/acidente-vascular-
cerebral-avc>. Acesso em: 30 jul. 2019.  
PORTO, C.C. VadeMecum de Clínica Médica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 
TEIXEIRA, J.C.G. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência. 3. ed. 2013. 
 
 
QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que incluem contraindicações absolutas ao 
uso de VNI na IRpA:  
 
- Parada respiratória franca ou iminente. 
- Instabilidade hemodinâmica (choque, arritmias graves, síndrome isquêmica aguda 
miocárdica não controlada).   
- Obstrução fixa de vias aéreas.  
- Mecanismo de tosse ou deglutição comprometidos.  
- Trauma, queimadura ou cirurgia facial.  
 
[...] (ALTERNATIVA E) - Todos os itens são contraindicações absolutas ao uso de VNI na 
IRpA.  
Cabe ao candidato a responsabilidade da leitura, interpretação do enunciado e análise 
adequada dos Itens e das Questões. 
 
Referência Bibliográfica:  
PORTO, C.C. VadeMecum de Clínica Médica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 
TEIXEIRA, J.C.G. Unidade de emergência: condutas em medicina de urgência. 3. ed. 2013. 
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MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR 12HS E 24HS 

 
 

QUESTÃO 11 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a questão foi retirada da integra do artigo 
da Sociedade Pediatria do Rio de Janeiro, publicado em revista de pediatria de número 13 
em dezembro de 2012, tabela 2, o qual consta exatamente o que foi exposto na questão 
apresentada.  
 
Referência Bibliográfica: http://revistadepediatriasoperj.org.br/detalhe_artigo.asp?id=616. 
 
 
QUESTÃO 13 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “B” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “B” PARA “E”, tendo em vista que o item 
III da questão está também errado. Neste exposto e aceito a argumentação e alterado o 
gabarito da questão. 
 
Referência Bibliográfica:  
http://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2017/10/17306.pdf. 
 
 
QUESTÃO 14 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “E” PARA “D” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “E” PARA “D”, tendo em vista que ao 
ser avaliado junto a bibliografia de ACLS e AHA de 2015 referido na argumentação 
considera alteração do gabarito. 
 
Referência Bibliográfica: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf. 
 
 
QUESTÃO 16 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme o protocolo do ministério da 
Saúde, suporte básico a vida, item BT 18, condutas, deixa claro sobre como agir em 
situações envolvendo pacientes queimados. Sendo mantido o gabarito da questão. 
 
Referência Bibliográfica: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf. 
 
 
QUESTÃO 18 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que que conforme o ministério da saúde, 
protocolo do SAMU - suporte básico item BC21, texto tirado da integra. E o médico 
regulador é quem define a unidade de destino, mesmo tendo médico assistencialista no 
local, respeitando o medico regulador que fica na base. 



 
 

CIRUSPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Referência Bibliográfica: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf. 
 
 
QUESTÃO 19 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista o texto retirado da integra da portaria 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html, do ministério 
da saúde, sendo mantido a questão e gabarito. 
 
Referência Bibliográfica:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html. 
 
 
QUESTÃO 20 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “A” PARA “C” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “A” PARA “C”, tendo em vista que 
conforme argumentos, é alterado o gabarito segundo as fontes apresentadas de forma 
correta 
 
Referência Bibliográfica:  
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1450. 
 
 
QUESTÃO 24 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que os itens foram retirados na integra sobre 
insolação.  
 
Referência Bibliográfica: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/insolacao. 
 
 
QUESTÃO 25 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista o livro ACLS página 23. Acls - Suporte 
Avançado De Vida Em Cardiologia - Tradução Da 6ª Ed. 2020. Os itens foram tirados na 
integra sobre o tema. 
 
Referência Bibliográfica: Resposta letra D, Conforme o livro ACLS página 23. Acls - 
Suporte Avançado De Vida Em Cardiologia - Tradução Da 6ª Ed. 2020. 
 
 
QUESTÃO 26 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que tanto o enunciado quanto as alternativas 
comprometeram a correta interpretação da questão. 
 
Referência Bibliográfica: Conforme o livro ACLS página 25. Acls - Suporte Avançado De 
Vida Em Cardiologia - Tradução Da 6ª Ed. 2020. 
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QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme o guia ACLS página 51. Acls - 
Suporte Avançado De Vida Em Cardiologia - Tradução Da 6ª Ed. 2020. O texto foi tirado na 
integra, conforme página citada. 
 
Referência Bibliográfica: Acls - Suporte Avançado De Vida Em Cardiologia - Tradução Da 
6ª Ed. 2020. 
 
 
QUESTÃO 29 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que conforme o guia ACLS página 58. Acls - 
Suporte Avançado De Vida Em Cardiologia - Tradução Da 6ª Ed. 2020. Sendo que o texto foi 
tirado na integra da bibliografia. 
 
Referência Bibliográfica: Conforme o guia ACLS página 58. Acls - Suporte Avançado De 
Vida Em Cardiologia - Tradução Da 6ª Ed. 2020. 

 
 
 

PSICÓLOGO 
 
 

QUESTÃO 15 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será MANTIDA, tendo em vista que a mera repetição da identificação (II) da 
afirmação não invalida a questão, pois a alternativa continua errada e a interpretação por 
conseguinte não é comprometida e ainda a repetição não gera uma segunda alternativa 
correta. 
 
 

 
TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA 

 
 

QUESTÃO 14 – ANULA GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ANULADA, tendo em vista que esta questão apresenta duas alternativas 
corretas. Ou seja, tanto a letra “A” quanto a letra “B” estão corretas pois ambas não 
correspondem a uma conduta ética do profssional da TARM.  
 
Referência Bibliográfica: BANDINI, M; BONCIANI, M; REBELO, P. Questões éticas na 
prática da Medicina do Trabalho: sigilo profissional e confidencialidade /  – São Paulo: 
Editora ANAMT, 2017. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA 

 
 

QUESTÃO 12 – MANTEM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que, para a questão 12, o 
conteúdo da prova considerado foi o item de: “cuidados de enfermagem em emergências 
respiratórias”. Vale lembrar que a hipoxemia trata-se de uma emergência respiratória 
importante, que exige cuidados de enfermagem na área emergencial, prevenindo possíveis 
complicações e, inclusive, óbito. Além disso, uma das atribuições do cargo estabelecido é 
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.  
 

Nas instituições de saúde uma das mais importantes responsabilidades dos 
profissionais de enfermagem é assegurar aos pacientes uma assistência livre de 
imprudência, imperícia ou negligência. Ou seja, a equipe de enfermagem possui o papel 
fundamental de cuidar e prestar serviços ao paciente, garantindo a segurança do paciente. 

Assim, dado o exposto, a examinadora da prova julga coerente MANTER a 
respectiva questão. 
 
Referências Bibliográficas: 
 
- ARAÚJO, M. A. N. et al. Segurança do paciente na visão de enfermeiros: uma questão 
multiprofissional. Enferm. Foco, v. 8, n. 1, p. 52-6, 2017. 
 
- OGUISSO, T.; ZOBOLI, E. Ética e bioética: desafios para a enfermagem e a saúde. 
Barueri: Manole, 2006. 
 
- OLIVEIRA, A. C. Manual do socorrista. São Paulo: Martinari, 2013. 
 
 
QUESTÃO 22 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezado candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que, para a questão 22, o 
conteúdo da prova considerado foi o item de: “cuidados de enfermagem no trauma: 
traumatismo craniano”. Vale lembrar que o termo traumatismo craniano e traumatismo 
cranioencefálico podem ser consideradas palavras semelhantes. 
 

Nas instituições de saúde uma das mais importantes responsabilidades dos 
profissionais de enfermagem é assegurar aos pacientes uma assistência livre de 
imprudência, imperícia ou negligência. Ou seja, a equipe de enfermagem possui o papel 
fundamental de cuidar e prestar serviços ao paciente, garantindo a segurança do paciente. 
 

Assim, dado o exposto, a examinadora da prova julga coerente MANTER a 
respectiva questão. 
 
Referências Bibliográficas: 
 
- ARAÚJO, M. A. N. et al. Segurança do paciente na visão de enfermeiros: uma questão 
multiprofissional. Enferm. Foco, v. 8, n. 1, p. 52-6, 2017. 
 
- OGUISSO, T.; ZOBOLI, E. Ética e bioética: desafios para a enfermagem e a saúde. 
Barueri: Manole, 2006. 
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- OLIVEIRA, A. C. Manual do socorrista. São Paulo: Martinari, 2013. 
 
 
QUESTÃO 27 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que, para a questão 27, o 
conteúdo da prova considerado foi o item de: “Cuidados de enfermagem em emergências 
cardiovasculares: infarto agudo do miocárdio”. Apesar do enunciado da questão começar 
com o trecho “Para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio..”, a questão não solicita ao 
candidato para que realize o diagnóstico da patologia, mas sim, identifique qual a enzima 
que é alterada durante um exame de sangue referente ao infarto.  
 

Para se prestar um cuidado de enfermagem adequado ao paciente, é fundamental 
que o técnico de enfermagem possa compreender os aspectos fisiopatológicos das 
doenças.  
 

Além disso, nas instituições de saúde uma das mais importantes responsabilidades 
dos profissionais de enfermagem é assegurar aos pacientes uma assistência livre de 
imprudência, imperícia ou negligência. Ou seja, a equipe de enfermagem possui o papel 
fundamental de cuidar e prestar serviços ao paciente, garantindo a segurança do paciente. 
 

Assim, dado o exposto, a examinadora da prova julga coerente MANTER a 
respectiva questão. 
 
Referências Bibliográficas: 
 
- ARAÚJO, M. A. N. et al. Segurança do paciente na visão de enfermeiros: uma questão 
multiprofissional. Enferm. Foco, v. 8, n. 1, p. 52-6, 2017. 
 
- OGUISSO, T.; ZOBOLI, E. Ética e bioética: desafios para a enfermagem e a saúde. 
Barueri: Manole, 2006. 
 
- OLIVEIRA, A. C. Manual do socorrista. São Paulo: Martinari, 2013. 
 
 
QUESTÃO 28 – MANTÉM GABARITO 

 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que, para a questão 28, o 
conteúdo da prova considerado foi o item de: “Parada cardíaca” e “Cuidados de 
enfermagem em emergências metabólicas: desequilíbrios ácido-básicos”. Vale lembrar que 
o termo parada cardíaca e parada cardiorrespiratória podem ser consideradas palavras 
semelhantes. Vale lembrar que a administração de medicamentos é caracterizada como um 
cuidado importante a ser praticada pela equipe de enfermagem. 
 

Além disso, nas instituições de saúde uma das mais importantes responsabilidades 
dos profissionais de enfermagem é assegurar aos pacientes uma assistência livre de 
imprudência, imperícia ou negligência. Ou seja, a equipe de enfermagem possui o papel 
fundamental de cuidar e prestar serviços ao paciente, incluindo a administração de 
medicamentos e garantindo a segurança do paciente. 
 

Assim, dado o exposto, a examinadora da prova julga coerente MANTER a 
respectiva questão. 
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Referências Bibliográficas: 
 
- ARAÚJO, M. A. N. et al. Segurança do paciente na visão de enfermeiros: uma questão 
multiprofissional. Enferm. Foco, v. 8, n. 1, p. 52-6, 2017. 
 
- OGUISSO, T.; ZOBOLI, E. Ética e bioética: desafios para a enfermagem e a saúde. 
Barueri: Manole, 2006. 
 
- OLIVEIRA, A. C. Manual do socorrista. São Paulo: Martinari, 2013. 
 
 

 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 

QUESTÃO 16 – ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “E” PARA “D” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer 
que a questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “E” PARA “D”, tendo em vista que 
apenas a alternativa “D” atende corretamente ao enunciado, conforme 32.5.2. 
 
Referência Bibliográfica:  
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-32.pdf  
32.5.2 Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem 
atender ao disposto na NBR 
9191 e ainda ser: 
a) preenchidos até 2/3 de sua capacidade; 
b) fechados de tal forma que não se permita o seu derramamento, mesmo que virados com 
a abertura para baixo; 
c) retirados imediatamente do local de geração após o preenchimento e fechamento; 
d) mantidos íntegros até o tratamento ou a disposição final do resíduo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


