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JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA PROVA ESCRITA
1. QUESTÕES COMUNS PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:
Questão nº 06:
Alegam os recorrentes que a Afirmação II está incorreta tendo como base a Lei
Estadual de criação do município, onde traz como dia 03/12/1956 a Fundação do
Município de Vidal Ramos e não 03/12/1957 como trata a Afirmação II da questão.
Dessa forma solicitam alteração de gabarito para a alternativa “D”.
Com razões aos recorrentes, o gabarito da questão mencionada será ALTERADO para
a letra “D”.

2. QUESTÕES ESPECÍFICAS:
2.1. Enfermeiro do PSF:
Questão nº 12:
INDEFERIDO. Segundo o Código Deontológico o enfermeiro deve informar o indivíduo
e a família no que respeita aos cuidados de enfermagem;
Questão nº 15:
INDEFERIDO. Recurso sem sentido, a Lepra é causada por bactérias, nesse caso não
precisa citar a espécie, pois não se pede no enunciado.
Questão nº 17:
DEFERIDO. A banca atende as razões elencadas pelos recorrentes e a questão será
anulada.
Questão nº 19:
INDEFERIDO. Recurso vago, sem embasamento, não se entende o que a candidata na
verdade quer, mesmo assim a questão foi revisada e está correta.
Questão nº 22:
INDEFERIDO. Recurso vago, sem embasamento, não se entende o que a candidata na
verdade quer, mesmo assim a questão foi revisada e está correta. A recorrente não
apresenta em nenhum de seus recursos referencias bibliográficas que defendem seu
ponto de vista, apenas joga informações no recurso, tentando derrubar a questão.
Questão nº 24:
INDEFERIDO. Gestante com mais de 30 anos não é considerado fator de risco, pois a
Hiperemese Gravídica, tem como fator de risco além das opções mencionadas
gestantes com menos de 20 anos de idade. Fonte: Página 186 “enfermagem materna
e do récem-nascido” / editora Artmed / 2012.
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2.2. Técnico em Enfermagem do PSF:
Questão nº 13:
INDEFERIDO. Administração de dietas e drogas é função da sonda enteral. As demais
são funções da sonda gástrica, conforme consta na página 152 do livro Técnicas em
Enfermagem / Editora EPUB / 2009.

