
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - CE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao 

cargo, ENFERMEIRO PSF que insurgem contra a publicação do Resultado Prova 

Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no CONCURSO PÚBLICO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA, ESTADO DO CEARÁ, 

CONFORME EDITAL 001/2015. 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  



 
 

 

 

QUESTÃO 03 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

O candidato deveria marcar, na questão 3, a afirmativa correta para o fato, no texto, de o 

Brasil vir colhendo resultados negativos desde 2014. A opção A, que está correta, aponta 

que esses resultados negativos geram uma necessidade de profissionais adaptáveis, 

rápidos e criativos. Na opção C, o verbo "espelhar" manifesta uma inversão na ordem dos 

fatos e uma contradição: com esta redação, existe "uma busca maior de profissionais 

adaptáveis, rápidos e criativos às empresas com cenário desfavorável" como precedente 

aos resultados negativos colhidos. 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 05 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 
A questão exige do candidato que identifique um continuum entre os sentidos produzidos 

pelo texto, COMPLEMENTARMENTE à tirinha de Quino. A única resposta possível é 

a letra B. 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

QUESTÃO 06 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

Na questão 06, o candidato era solicitado a identificar a manifestação de denotação e 

conotação na tirinha de Quino, relativa ao termo "indicador". Nas duas primeiras 

ocorrências da palavra, tratou-se do dedo indicador, como parte do corpo humano, sendo, 

portanto, um item denotativo; na terceira ocorrência, no entanto, o item "indicador de 

desemprego" alude ao fato de os patrões demitirem seus empregados apontando para a porta da rua, 



 
 

 

ao mesmo tempo (uma metáfora) em que se refere a uma classificação pertencente ao jargão 
econômico, o que configura conotação. Portanto, a única opção correta é a C. 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 07 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A questão solicita que se aponte opção correta em relação à canção "Música de Trabalho", 

da banda Legião Urbana. A opção A contém o trecho “Sem trabalho eu não sou nada/ 

Não tenho dignidade” , em que o trabalho é apresentado como condição essencial para 

que o enunciador seja alguém e tenha dignidade. Já o enunciado "Mas o que eu tenho /É 

só um emprego/E um salário miserável” oferta um sentido diferente para a palavra 

emprego, já que se pressupõe que o operador argumentativo "só" reduza a condição do 

enunciador àquela de alguém sem dignidade e o "emprego" a algo sem valor, 

diferentemente de "trabalho". Portanto, a opção A é a única correta. 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 18 
 

Não Procedem as alegações do candidato. 

 

Para reduzir a falta de acessibilidade às pessoas com deficiência, a presidente Dilma 

Rousseff sancionou, em julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

Nacional Nº13.146). Trata-se de um conjunto de leis que garantem benefícios e medidas 

para maior igualdade e para inclusão na sociedade de pessoas com deficiência. A previsão 

é que as leis entrem em vigor em janeiro de 2016. 

Entre as medidas de ensino inclusivo previsto no Estatuto estão a oferta de ensino da 

Libras, do Sistema Braille e de formatos acessíveis de provas e a oferta de profissionais 

de apoio escolar para atender e ampliar as habilidades funcionais dos estudantes. 

Entre as inovações da lei, está o auxílio-inclusão, que será pago às pessoas com 

deficiência moderada ou grave que entrarem no mercado de trabalho, pena de um a três 

anos por atos de discriminação em estabelecimentos públicos, acesso ao FGTS para a 

aquisição de órteses e próteses, entre outros. 

 

INDEFERIDO 

 



 
 

 

QUESTÃO 22 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme a Lei 8.080, em seu artigo 19M: 

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição 

esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em PROTOCOLO 

CLÍNICO para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em 

conformidade com o disposto no art. 19-P   

 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 23 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme a Lei 8.080, em seu artigo 10: 

Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as 

ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de 

saúde e as instituições de ensino profissional e superior. 

 

As alternativas A, B e C estão corretas. Portanto, é incorreto afirmar que todas estão 

erradas (D). 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 25 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

INDEFERIDO 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO 26 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme a Lei 8.080, em seu artigo Art. 5º: 

 São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico 

e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei. 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas. 

Concluímos então, que todas as alternativas citadas na questão estão erradas, exceto 

AFIRMAR que TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO ERRADAS. 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 34 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A prescrição, nesse caso, é função do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde 

e não privativa.  

II - como integrante da equipe de saúde: 

a) Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;  

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;  

c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUESTÃO 36 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 A tuberculose não se transmite por contato. Os profissionais de saúde que 

apresentem sinais e sintomas de doenças transmissíveis devem ficar em casa e retornar 

para o emprego apenas depois de devidamente tratados e curados.  E as doenças 

apresentadas no item D não são passíveis de diagnóstico apenas por exame físico, 

necessitam de exames laboratoriais.  

 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 41 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 Na hipoglicemia leve, à medida que o nível de glicemia cai, o sistema nervoso 

simpático é estimulado, resultando em um surto de epinefrina e norepinefrina. Isso 

provoca sintomas como sudorese, tremores, taquicardia, palpitação, nervosismo e fome. 

 A síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicêmica é uma condição grave, em 

que a hiperosmolaridade e a hiperglicemia predomina, com alterações do sensório. O seu 

quadro clínico é de hipotensão, desidratação profunda (mucosas secas, turgor cutâneo 

deficiente), taquicardia e sinais neurológicos variáveis.  

 A forma como foi apresentado muda de literatura para literatura. No caso a 

referência é específica para enfermagem (BRUNNER&SUDDARTH, 2014), edição mais 

recente e por isso válida para a questão.  

 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 44 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 Para a elaboração das questões são consultadas literaturas mais recentes. Todas 

essas fontes tratam a enfermagem de modo global, não buscando locais para não haver 

discrepâncias desnecessárias. Se o candidato buscar a fonte, como fizeram alguns, verão 



 
 

 

e terão acesso ao material pesquisado, que trata de coleção bastante utilizada na 

enfermagem como referência, tanto na graduação quanto na pós graduação.  

A resposta para a questão é o item B, conforme informado pela banca. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

QUESTÃO 47 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

O cuidado da queimadura é tipicamente categorizado em três fases do cuidado: fase de 

emergência/reanimação, fase aguda/intermediária e fase de reabilitação. Embora existam 

prioridades para cada uma dessas fases, elas se sobrepõem e o tratamento de problemas 

específicos e das complicações acontecem em todo o cuidado do paciente queimado.  

 Evitar a lesão do reanimador é a primeira prioridade do cuidado no local do 

acidente e as prioridades iniciais na emergência permanecem a via respiratória, respiração 

e circulação. A ferida por queimadura é uma consideração secundária. O enfermeiro deve 

monitorar com frequência os sinais vitais e os pulsos apical, femoral e carotídeo são 

particularmente avaliados nas áreas lesadas.  

 O débito urinário é um indicador de perfusão renal e deve ser cuidadosamente 

monitorado e medido a cada hora. A quantidade de urina primeiramente obtida quando a 

sonda urinária é inserida é registrada e serve para ajudar na determinação da extensão da 

função renal e estado hídrico pré queimadura para comparação.  

 Quando queimados, a elevação dos membros acima do nível do coração é crucial 

para a diminuição do edema, com o uso de suportes ou travesseiros.  

 

INDEFERIDO 

 

 

III 
 

 

 

DAS CONCLUSÕES 

 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 



 
 

 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2015 que 

rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora constitui-se na última 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

 

Fortaleza – CE 05 de novembro de 2015.    

 

 

 

 

   CONSULPAM 

 

 

 

 


