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Prova específica  – Questão 16 
 
Deferido, questão ANULADA. 
 
 
Prova específica  – Questão 26 
 

A questão foi elaborada utilizando   referências sugeridas para o concurso. 

As alternativas estão claras para câncer de colo de útero e complementam 
o enunciado da questão. 
 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Prova específica  – Questão 27 
 

Foi utilizado referências sugeridas para o concurso.Entre elas Brunner & 
Suddart pág 1690. 

A questão foi elaborada para avaliar o conhecimento do candidato em 
relação à queimadura de 3 grau.Em todas as referências não se inclui 
entre os sintomas o formigamento. 

 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Prova específica  – Questão 28 
 
Deferido, alterar gabarito para letra A. 
 
 
Prova específica  – Questão 32 

Em relação ao recurso interposto pelo candidato em relação a questão de 
número 32, esclareçemos: 

 

1- Esta claro que o objetivo da questão não foi discutir “Tempo de 
resposta” ,para início da RCP e desfibrilação. 



2- A recomendação é clara em relação a proporção 
Ventilação:Compressão, antes do estabelecimento de uma via aérea 
avançada:  

 

- elas devem ser sincronizadas, ENTRETANTO, 

- a proporção é de 30 Compressões para 2 Ventilações para 1 
ou 2 reanimadores nos ADULTOS  . 

- Em pediatria a relação é de 30:2 para 1 reanimador. 

- A proporção é de 15 compressões para 2 ventilações nas 
faixa etária pediátrica com 2 reanimadores. 

 

Portanto  a alternativa A esta incorreta, pois 30:2 não é a proporção 
recomendada para 2 reanimadores em Pediatria, com 2 reanimadores a 
proporção  é 15:2. 

Ver:  Resumo dos principais componentes de SBV para adultos, crianças e 
bebês* quadro explicativo. ( Destaques das Diretrizes AHA,2010) 

 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Prova específica  – Questão 36 
 
Todos os exames, inclusive todos de urina, devem ser coletados em frascos 
limpos. Entretanto, a necessidade de coleta em frasco esterilizado se restringe 
a exames de análise microbiológica, como é o caso da urocultura. 
 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Prova específica  – Questão 43 
 

De acordo com o Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa, a 
palavra sob significa debaixo de.  
Dessa forma, a questão está correta, pois é erro de técnica de aferição 
posicionar o diafragma do estetoscópio debaixo do manguito durante a 
realização do procedimento. 
 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Prova específica  – Questão 44 
 

O que se propõe com a questão é que o cadidato demostre conhecer os 
termos técnicos referentes aos Sinais Vitais, bem como relacione esses 
termos com seus valores de referência.  

A referência de normalidade, tanto para batimentos cardíacos como para 
pulso periférico, é de 60 a 100 batimentos por minuto (bpm), entretanto os 
termos que designam essas duas entidades são diferentes. 



No enunciado da questão 44, afirma-se que o paciente tem taquicardia 
(batimentos cardíacos acima de 100 bpm) e taquisfigmia (número de 
pulsações periféricas acima de 100 bpm). Conhecendo os termos e seus 
valores de referência, é possível deduzir que, diante das alternativas 
propostas, a única afirmativa correta é a apresentada na letra A – seu 
pulso periférico era de 123 bpm (taquisfigmia: pulso periférico acima de 
100 bpm). 
Em relação à letra B (apresentava 32 irpm), a alternativa é incorreta, pois com 
esse número de incursões respiratórias por minuto (irpm) o paciente é 
considerado taquipnéico, já que a eupnéia é considerada quando os valores 
estão entre 14 e 20 irpm, e, de acordo com o enunciado da questão, o paciente 
estava eupnéico, ou seja, apresentava entre 14 e 20 irpm. 
 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
Prova específica  – Questão 49 
 
A técnica de escovação das mãos é preconizada como procedimento pré-
operatório por promover manobras mecânicas e químicas que favorecem a 
retirada de sujeira e detritos, com redução substancial ou eliminação da 
microbiota transitória e redução da residente (como descrito no recurso 
interposto pela candidata de inscrição número 96572, “alguns da flora 
residente”), uma vez que não é possível a eliminação desta segunda.  
 Assim, a degermação cirúrgica é uma técnica que tem por finalidade a 
remoção parcial e não total (na letra A está escrito TODOS OS 
MICROORGANISMOS) da microbiota da pele. 
 
Recurso INDEFERIDO, questão e gabarito CORRETOS.  
 
 
 


