
Legislação (Questões de 11 a 20)Disciplina:

A Lei 8112 no Artigo 111 diz que o pedido de reconsideração e o recurso quando cabíveis, interrompem a
prescrição. Na questão usou-se o verbo SUSPENDER, que é um sinônimo do verbo INTERROMPER usado na
lei, ambos significam PARAR, de maneira que o último item torna-se VERDADEIRO. Dessa forma, como não há
alternativa correta para a questão, sugiro anulação desta.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 12
Interessado(a): Vandiel Barbosa Santos

Parecer:

O gabarito deve ser mantido. A primeira assertiva é falsa consoante previsto no artigo 104 da Lei n.º 8.112/1990;
A segunda assertiva também é falsa, conforme art. 105 da Lei n.º 8.112/1990; Também é falsa a terceira
assertiva, consoante previsto no artigo 106 da Lei n.º 8.112/1990; Por sua vez a quarta assertiva  é falsa, diante
do art. 107, caput, da Lei n.º 8.112/1990; Por fim, a quinta assertiva igualmente é falsa, conforme art. 111 da Lei
n.º 8.112/1990. Importante salientar que não há como tratar as expressões suspensão e interrupção como
sinônimas, nem no vernáculo, tampouco no sentido técnico-jurídico. Dessa forma, todas as assertivas são falsas.
Isto posto, não merece ser provido o recurso do(a) candidato(a).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Legislação (Questões de 11 a 20)Disciplina:

A Lei 8112 no Artigo 111 diz que o pedido de reconsideração e o recurso quando cabíveis, interrompem a
prescrição. Na questão usou-se o verbo SUSPENDER, que é um sinônimo do verbo INTERROMPER usado na
lei, ambos significam PARAR, de maneira que o último item torna-se VERDADEIRO. Dessa forma, como não há
alternativa correta para a questão, sugiro anulação desta.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 12
Interessado(a): Vandiel Barbosa Santos

Parecer:

O gabarito deve ser mantido. A primeira assertiva é falsa consoante previsto no artigo 104 da Lei n.º 8.112/1990;
A segunda assertiva também é falsa, conforme art. 105 da Lei n.º 8.112/1990; Também é falsa a terceira
assertiva, consoante previsto no artigo 106 da Lei n.º 8.112/1990; Por sua vez a quarta assertiva  é falsa, diante
do art. 107, caput, da Lei n.º 8.112/1990; Por fim, a quinta assertiva igualmente é falsa, conforme art. 111 da Lei
n.º 8.112/1990. Importante salientar que não há como tratar as expressões suspensão e interrupção como
sinônimas, nem no vernáculo, tampouco no sentido técnico-jurídico. Dessa forma, todas as assertivas são falsas.
Isto posto, não merece ser provido o recurso do(a) candidato(a).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Legislação (Questões de 11 a 20)Disciplina:

DE ACORDO Lei nº.
8.112/90 CAPÍTULO III, ART. 77. O SERVIDOR FARÁ JUS A TRINTA DIAS DE FÉRIAS, QUE PODEM SER
ACUMULADAS , ATÉ O MÁXIMO DE DOIS PERÍODOS, NO CASO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO. ESSA É
A ALTERNATIVA CORRETA E NÃO A LETRA C.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 17
Interessado(a): Rossione Costa da Silva

Parecer:

O gabarito deve ser mantido. Isto porque a única assertiva correta é aquela que menciona “Conceder-se-á ao
servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, vedado o exercício de atividade remunerada
durante o período”, conforme art. 81 e seu § 3º. A primeira assertiva encontra-se desconforme o art. 34 da Lei nº.
8.112/90, parágrafo único, de modo que é permitida a exoneração de ofício. A segunda assertiva encontra-se de
desacordo com o art. 68 da Lei nº. 8.112/90, ou seja, não há gratificação ou retribuição, mas sim, adicional. Por
sua vez, a 4ª assertiva encontra incorreta de acordo com o art. 75 da Lei nº. 8.112/90. Por fim, a quinta assertiva,
de acordo com o art. 77 da Lei nº. 8.112/90 também está errada. Isso porque, segundo o dispositivo legal, “o
servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de
necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica”. Logo, a acumulação não
se dará “apenas” no caso de necessidade do serviço, conforme consta na pergunta, mas sim, ressalvadas as
hipóteses em que haja legislação específica. Isto posto, não merece provimento o recurso do(a) candidato(a).

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

O conceito de comunicacao terapeutica encontra se incompleto segundo resolução cofen  0599/2018 pag 03
faltou palavra terapeutica apos uso da comunicação deixando o item 3 da questao 21 incompleto logo esta sen
resposta  so item 1 esta correto apoio matricial

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 21
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

A questão está correta, dado que os itens se destinam a conceituar o primeiro termo, separado pelo traço, o que
não carece de repetir o termo anterior

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

I - Coloque a mascara e oculos de protecao . Calce luva esteril ou uma luva limpa na mao nao dominante e uma
esteril na mao dominante .Conecte o tubo
de aspiracao nao esteril ao cateter esteril , mantendo esteril a mao que o cateter. - ***** O procedimento é
realizado com o par de luva estéril.****

II. Realize a aspiracao colocando e retirando o polegar da mao dominante sobre a abertura do cateter.
Lentamente, remova o cateter enquanto o movimenta para frente e para tras , entre o polegar e o indicador da
mao dominante. ***** O movimento realizado é o circular, movimentos de rotação*****

III. Se o cateter “agarrar” a mucosa durante a aspiração, remova o polegar para liberar a succão. ****Não liberar
succção, clampar  cateter e retirar****

https://www.portaldaenfermagem.com.br/protocolos-leitura.asp?id=252

"Tendo em vista que a aspiração traqueal é um procedimento que envolve a remoção de secreções da traqueia e
dos brônquios por meio de uma sonda inserida na boca, nariz ou um orifício traqueal, traqueostomia ou tubo
endotraqueal (SCHULL, Patrícia Dwyer. 3ª Ed., Pag. 345. 2004), a retirada da secreção da traqueia precisa ser
asséptica , atraumática e eficaz."

Porto (2001) afirma que a aspiração traqueobrônquica é indicada aos pacientes que não conseguem tossir ou
expelir naturalmente o acúmulo de secreção pulmonar, como pacientes em coma ou mentalmente confusos, no
pós-operatório, politraumatizados, em pacientes com doenças pulmonares, traqueostomizados ou com tubo
endotraqueal.

ALTERNATIVA MENOS INCORRETA, LETRA A, porém pode ser anulada também.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 25
Interessado(a): Ana Karla Almeida dos Santos

Parecer:

O gabarito está correto. Vide letras a e g listados na seguinte Fonte: Procedimentos e intervencoes de
enfermagem / [organizacao Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Martha Keene Elkin] ; [traducao de Silvia
Mariangela Spada ... et al.]. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2013.
816 p. : il. P. 336-337

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A técnica correta de aspiração são movimentos circulares e não pra frente e pra trás como afirmou a questão
logo ela é falsa ficando sem resposta...Segundo www.romulopassos.com.br aspiracao traqueal pag 06 e autor
Brunner aspiração traqueobronquial

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 25
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

O gabarito está correto. Vide letras a e g listados na seguinte Fonte: Procedimentos e intervencoes de
enfermagem / [organizacao Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Martha Keene Elkin] ; [traducao de Silvia
Mariangela Spada ... et al.]. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2013.
816 p. : il. P. 336-337

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Segundo o livro de  Potter Perry 9ºEdição - Fundamentos de Enfermagem na pagina 936 - 937
"Ocluir a válvula de controle de pressão ou dobrar a extensão de
silicone com o polegar da mão não dominante."
Logo quem libera a sucção da aspiração é MÃO NÃO DOMINANTE.
Logo o item II esta errado, levando as alternativas (c,d,e) ERRADAS.
Restando apenas o gabarito A com o tem I correto.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 25
Interessado(a): Kamilla Kafran França de Vasconcelos

Parecer:

De acordo com a mesma literatura indicada pelo impetrante, a resposta correta consta nos itens de letras a e g,
listados nas páginas 336 e 337.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

DE ACORDO COM O BLACKBOOK ENFERMAGEM 1ª edição, 2016, pág 262, relata o seguinte: QUANDO A
SONDA ATINGIR A PROFUNDIDADE PLANEJADA, APLICAR PRESSÃO NEGATIVA DE FORMA
INTERMITENTE (CONTROLAR COM A MÃO DOMINANTE) E RETIRAR LENTAMENTE A SONDA COM A
MÃO DOMINANTE, * GIRANDO- EM UM SENTIDO E NO OUTRO.
* NÃO MOVIMENTOS PARA FRENTE E PARA TRÁS COMO CITA A ALTERNATIVA.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 25
Interessado(a): Rossione Costa da Silva

Parecer:

O gabarito está correto. Vide letras a e g listados na seguinte Fonte: Procedimentos e intervencoes de
enfermagem / [organizacao Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Martha Keene Elkin] ; [traducao de Silvia
Mariangela Spada ... et al.]. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2013.
816 p. : il. P. 336-337

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

De acordo com calendário de vacinal 2014 q consta n edital pag 119  síndrome de guillain barre e considerada
contra indicação e a banca considerou precaução logo qiestao está sem resposta ..peço anulação

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 28
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

Observa-se em litratura atualizada, que o gabarito indicado está correto.
No documento indicado a seguir há uma listagem referente a precauçoes e contra-indicações. Fonte: Brasil.
Ministerio da Saude. Secretaria de Vigilancia em Saude. Coordenacao-Geral de Desenvolvimento da
Epidemiologia em Servicos. Guia de Vigilancia em Saude : volume unico [recurso eletronico] / Ministerio da
Saude, Secretaria de Vigilancia em Saude, Coordenacao-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em
Servicos. – 3a. ed. – Brasilia : Ministerio da Saude, 2019. 740 p. : il. p.22
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Gabarito sem coerência,  são recomendados os seguintes
focos de atuação : "e) atividade física, alimentação saudável,
envelhecimento ativo, tabagismo e álcool."  entende-se que está estimulando o tabagismo ou álcool.

Gabarito de acordo com MS letra C: c) protocolos clinicos e diretrizes Terapêuticas, Vigilancia, informacão,
avaliacão e monitoramento, deter o crescimento da obesidade em adultos.

FONTE: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 30
Interessado(a): Ana Karla Almeida dos Santos

Parecer:

Observe que a questão se refere à "promoção da saúde", cujos itens listados como foco de atuação estão entre
as páginas 15 a 19 do documento citado pelo impetrante do recurso

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Gabarito apontou como correta letra discordo pois quando fala conflito com a chefia deixa margem para
ambiguidade poos manual ler dort diz extresse no trabalho e nao  diretamente com chefia logo peco troca pra
letra b que e mais coerente com o manual

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 31
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

Os elementos citados na alternativa correta, indicada no gabarito, estão de acordo com a literatura. Vide página
24 do documento: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_trabalhador_cab5_2ed.pdf

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Segundo Saúde do Trabalhador Protocolos de Complexidade Diferenciada 10, do Ministério de Saúde (2012) na
pagina 17 trazem os grupos de fatores de risco para LER/Dort:
O posto de trabalho, A exposição a vibrações, A exposição ao frio, A exposição a ruído elevado, A pressão
mecânica localizada, As posturas, A carga mecânica musculoesquelética, A carga estática, A invariabilidade da
tarefa, As exigências cognitivas, Os fatores organizacionais e psicossociais ligados ao trabalho.

Nenhuma alternativa trazida pela banca esta de acordo com as fatores de risco trazido pelo protocolo do
Ministério da Saúde.
O gabarito preliminar traz alternativa D -  relações conflituosas com as chefias NÃO se enquadra como fator de
risco para lesões por esforço repetitivo.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 31
Interessado(a): Kamilla Kafran França de Vasconcelos

Parecer:

Os elementos citados na alternativa correta, indicada no gabarito, estão de acordo com a literatura. Vide página
24 do documento: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_trabalhador_cab5_2ed.pdf

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A questão solicita que o candidato apresente alternativa que conste fatores associados à ocorrência das lesões
por esforço repetitivo. No entanto, pelo menos duas alternativas estão corretas, quais sejam: C e D uma vez que
a literatura vigente afirma que as lesões por esforço repetitivo são síndromes de múltiplos fatores associados ao
trabalho e que também são resultado de alterações físicas. Como a questão é muito abrangente na pergunta,
abre-se precedente para múltiplas interpretações, fato que traz sério prejuízo à questão. Nesse sentido, sugiro
anulação da referida questão.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 31
Interessado(a): Vandiel Barbosa Santos

Parecer:

Observa-se que o último item da letra c se refere a "posturas adequadas", o que invalida a alternativa

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Manual ministerio da saude caderno 23 decaleotamento materno 2 edicao pag 16 fala que amamentacao e ate 2
anos ou mais  e na mesma pagina varios estudos falam que e de 2 a 3 anos  ( kennedy 2005) questao com
reposta ambigua solicito troca para letra c ...1 parentese e falso logo 2 anos ou mais e 2 a 3 anos ...

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 32
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

A argumentação do candidato não possui fundamento. Observa-se que as alternativas falam do aleitamento
exclusivo e da combinação com alimentação completar e condiz com aquilo que é preconizado pelo Ministério da
Saúde e demais literaturas.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Conforme informe  tecnico abril 2019 influenza  pag 05 conceitua q virus tipo a e b nao sao responsaveis por
mortalidade em portador de doenca crónica afirma que sao responsaveis por doença respiratoria e pneumonia
..loho questao ficará  sem resposta

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 34
Interessado(a): Carmem eremita  de souza sampaio

Parecer:

A argumentação do candidato não procede. Tanto o documento citado quanto aquele utilizado para formulação
da questão informa que o vírus está associado, e em nenhum momento se refere à causa ou ser responsável
pelo evento, como aparece no recurso

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Pelo manual do trato respiratório 2009 pag 18 e 21 fala que os inspirometros e respirometros devem ser trocados
entre pacientes  diariamente e iten 1 e verdadeira gabarito apontou como falsa e  iten 2 fala que todo material
semicritico deve ser feito esterilizacao pag 21 do manual ...logo iten 1 e 2 está correto ...questao sem resposta
todos intens  corretos

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 37
Interessado(a): Carmem  eremita de souza sampaio

Parecer:

O candidato argumenta que todos os itens estariam corretos. No entanto, o documento da Anvisa (p.27, item
3.2.16) informa: "Os inspirometros podem ser utilizados pelo mesmo paciente enquanto este possuir indicacao de
uso"; na mesma página (item 3.2.15) informa: "os produtos de assistencia respiratoria classificados como semi-
criticos, devem ser submetidos a limpeza e, no minimo, desinfeccao de nivel intermediario". O gabarito está
correto. Fonte: Brasil. Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Questao vom 2 letras corretas se o enfermeiro preenche o ppp cpmo diz na resolucao cofen 571 logo ele
preenche tambem nos casos de risco ao trabalho  como diz na letra b ela nao frizou somente nos casos de risco
ao trabatrabalhador questão  com resposta ambígua..peco  anulação

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 38
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

Observa-se na Resolução Cofen 571, que compete às empresas o preenchimento do PPP. O Laudo emitido pelo
enfermeiro (alternativa correta), se refere àquilo que já está previsto no PPP

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Pelo mldoretriz brasileira de hipertensao arterial em obesos a medicao sera na circunferência superior a 50 cm
do antebraco  pag 30  desse manual ..Logo resposta ambua que deu o gabarito com isso generalizando o local
de medição com isso fica sem resposta

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 44
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

O argumento do candidato se refere à medida da pressão arterial em obesos, o que não é objeto da questão. Na
Diretriz Brasileira de Hipertensão (p.7), a alternativa apontada no gabarito se constitui na primeira etapa para
mediçao da pressão arterial.

Resposta: MANTER GABARITO

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Existem duas respostas corretas alternativa B e C.

Fonte:  https://aps.bvs.br/aps/qual-a-orientacao-para-a-aplicacao-da-mistura-de-insulina-nph-com-insulina-
regular/

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 45
Interessado(a): Ana Karla Almeida dos Santos

Parecer:

A alternativa correta é letra (b). Como no item (c) ta escrito "TAMPA", subentende-se que o frasco estaria
fechado. Mudar gabarito para letra b.

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "B"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Edital cobrou manual se vacinação e não a resolução de inflienza de 2019 portanto n manual sindrome de
guillain- barre ê  contra indicacao fazer a vacina logo qiestao está sem resposta calendario de vacinação pag 119
sequência  correta  1221 questao sem resposta ..

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 45
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

O elemento questionado não condiz com a questão 45, mas sim com a questão 28, a qual, de acordo com a
literatura abaixo está correta. Portanto a decisão é manter o gabarito. Brasil. Ministerio da Saude. Secretaria de
Vigilancia em Saude. Coordenacao-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Servicos. Guia de Vigilancia
em Saude : volume unico [recurso eletronico] / Ministerio da Saude, Secretaria de Vigilancia em Saude,
Coordenacao-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Servicos. – 3a. ed. – Brasilia : Ministerio da
Saude, 2019. 740 p. : il. p.22  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "B"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Pela associacao brasileira de diabetes pag 227 item 9 consta que a letra b esta correta e a banca considerou a
letra c correra logo temos 2 respostas correras b e c peco anulação d questão

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 45
Interessado(a): Carmem Eremita de Souza Sampaio

Parecer:

A alternativa correta é letra (b). Como no item (c) ta escrito "TAMPA", subentende-se que o frasco estaria
fechado. Mudar gabarito para letra b.

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "B"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Segundo as Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 na pagina 161 -  "Se a dose aspirada na
seringa for maior que a soma das
doses prescritas, o excesso não deve ser devolvido ao frasco", logo a letra "B" esta correta.

O gabarito traz a letra "c" -  como correta : " se deve posicionar o frasco da insulina NPH com a TAMPA para
baixo..." segundo a as Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018, eles trazem essa alternativa
correta também. Mas como no item ta escrito "TAMPA" , deixa o item meio errado por subentender que o frasco
estaria fechado.

Como esta escrito as Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 na pagina 161:
"Posicionar o frasco de insulina NPH de cabeça para baixo,
introduzir a agulha da seringa que já está com a insulina
regular e aspirar a dose correspondente à insulina NPH. O
total de insulina na seringa deve corresponder à soma das
doses das duas insulinas."

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 45
Interessado(a): Kamilla Kafran França de Vasconcelos

Parecer:

A argumentação está correta. Mudar gabarito para letra b

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "B"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

Concurso Público UFAM 2019 - Nível Superior: Edital Nº 45 de 27 de maio de 2019
ÁREA: ENFERMAGEM
RECURSO CONTRA O GABARITO DIVULGADO NO DIA 15/09/2019
QUESTÃO 45
45. Sobre o preparo de dois tipos de insulina, NPH e Regular, na mesma seringa, é CORRETO afirmar que:
a) se deve usar agulhas diferentes para aspirar as insulinas.
b) se a dose aspirada na seringa for maior que a soma das doses prescritas, o excesso não deve ser devolvido
ao frasco.
c) se deve posicionar o frasco de insulina NPH com a tampa para baixo, introduzir a agulha da seringa que já
está com a insulina regular e aspirar a dose correspondente à insulina NPH.
d) se deve aguardar, no mínimo, 10 segundos para aspirar a insulina NPH na seringa que já está com a insulina
regular.
e) jamais se deve preparar os dois tipos de insulina, NPH e Regular, em uma mesma seringa.
O gabarito considerado pela banca para essa questão foi a letra C, porém ao ser analisada a letra B concluímos
com base nas Diretrizes SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2017-2018 na pagina 160/161 que ela
também está correta.

Etapas do preparo de dois tipos de insulina na mesma seringa
Serão consideradas, no preparo, as insulinas NPH e Regular.
1. Proceder à assepsia da borracha do frasco de insulina.
2. Aspirar, na seringa, ar correspondente à dose de insulina NPH.
3. Injetar o ar no frasco de insulina NPH, depois retirar a agulha do frasco sem aspirar a insulina NPH.
4. Aspirar, na seringa, ar correspondente à dose de insulina Regular.
5. Injetar o ar no frasco de insulina Regular, virar o frasco e aspirar a dose prescrita de insulina Regular.
6. Colocar o frasco de insulina Regular na posição inicial e retirar a agulha.
7. Posicionar o frasco de insulina NPH de cabeça para baixo,introduzir a agulha da seringa que já está com a
insulina regular e aspirar a dose correspondente à insulina NPH. O total de insulina na seringa deve
corresponder à soma das doses das duas insulinas.
8. Retornar o frasco à posição inicial.
9. Remover a agulha do frasco, protegendo-a até o momento da aplicação. Se a dose aspirada na seringa for
maior que a soma das doses prescritas, o excesso não deve ser devolvido ao frasco. É necessário, então,
descartar a seringa com a insulina e reiniciar o procedimento com uma seringa nova.
LETRA B QUE CONSTA NA PROVA
b) se a dose aspirada na seringa for maior que a soma das doses prescritas, o excesso não deve ser devolvido
ao frasco.
DOS PEDIDOS
1-DIANTE DOS FATOS APRESENTADOS SOLICITO QUE A BANCA EXAMINADORA MANTENHA OS
SEGUINTES GABARITOS COMO CORRETO:
LETRA B e C
OBS: NÃO SOLICITO ANULAÇÃO, SOMENTE  A MANUTENÇÃO DOS GABARITOS CITADOS.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 45
Interessado(a): Maria Aldenice Coelho Fernandes Sidou

Cargo: NS44 Enfermeiro



NESTES TERMOS, SOLICITO DEFERIMENTO.

Parecer:

A alternativa correta é letra (b). Como no item (c) ta escrito "TAMPA", subentende-se que o frasco estaria
fechado. Mudar gabarito para letra b.

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "B"

Data de Publicação: 25/09/2019



Conhecimento Específico ao Cargo (Questões de 21 a 45)Disciplina:

A questão versa sobre o preparo de dois tipos de insulina na mesma seringa, e traz como correta a alternativa C,
mas segundo o Caderno de Atenção Básica n° 36 - Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica
Diabetes Mellitus, página 153 diz que: em caso de combinação de dois tipos de insulina, deve-se aspirar antes a
insulina de ação rápida para que o frasco não se contamine com a insulina de ação intermediária. Essa
informação faz com que a alternativa B também seja considerada como correta, assim, como há duas
alternativas corretas, sugiro anulação da referida questão.

Questionamento:

Resposta a Recurso contra Questão de Prova

Concurso Público UFAM 2019 (Nível Superior) - Edital no 45/2019/GR de 27/05/2019

N° da Questão: 45
Interessado(a): Vandiel Barbosa Santos

Parecer:

A alternativa correta é letra (b). Como no item (c) ta escrito "TAMPA", subentende-se que o frasco estaria
fechado. Mudar gabarito para letra b.

Resposta: ALTERAR O GABARITO P/ ALTERNATIVA "B"

Data de Publicação: 25/09/2019

Cargo: NS44 Enfermeiro


