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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE - RJ 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos, concorrentes ao cargo, 

ENFERMEIRO PLANTONISTA que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE - RJ, 

CONFORME EDITAL 001/2018. 
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48 

50 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Questão 01  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Em nenhum momento do texto há referência a campos de concentração ou espaços de 

segregação de filhos de imigrantes, na verdade o texto aponta uma dúvida acerca da 

natureza dos espaços a serem criados; dúvida, inclusive, ocasionada pelas informações 

desencontradas dos diversos órgãos do governo dos EUA quanto à política de 

tratamento dos imigrantes, conforme se enuncia na letra C. Mantém-se o gabarito. 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 04  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

O vocábulo “espaço” de fato retoma a expressão “quatro bases militares no sul do país” 

utilizada no parágrafo anterior. Contudo, a palavra “espaço”, nesse caso, não se 

constitui como uma expressão hiponímica, mas sim como uma expressão hiperonímica. 

Mantém-se o gabarito. 

 

 

INDEFERIDO 
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Questão 06 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Conforme explicitado pelo próprio candidato, o verbo ter no presente do indicativo 

recebe acento gráfico (circunflexo) quando na terceira pessoa do plural, assumindo a 

forma têm. A frase contida no item C apresenta sujeito composto A presidência e os 

diversos órgãos da administração civil e militar, cujos núcleos são os substantivos 

presidência e órgãos. Como as regras de concordância verbal exigem que verbo e 

sujeito concordem em número e pessoa, o verbo ter deve, nesse caso, assumir a forma 

têm (terceira pessoa do plural) a fim de concordar com seu sujeito. Mantém-se o 

gabarito. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 08  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A alternativa C indica que a palavra “desacompanhadas” possui um dígrafo e um 

encontro consonantal. Na verdade, a palavra não apresenta encontro consonantal e 

apresenta dois dígrafos: um na sílaba “com”, em que a letra “m” representa a 

nasalização da vogal “o”, precedente; e outro na sílaba “nha”, em que as letras “n” e “h” 

representam, juntas, o fonema oclusivo palatal nasal. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 10  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  
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Apesar de haver indícios da subjetividade (propriedade inerente ao uso da linguagem), o 

texto não pode ser caracterizado como argumentativo, pois nele não há defesa de um 

ponto de vista ou tese. Além disso, o principal objetivo do texto é relatar fatos e eventos 

conforme ocorreram, propriedade marcante dos textos informativos. Mantém-se o 

gabarito. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 15 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Resolução: 

x – 2/5x – 2/5x.1/3 = 1 200 

x – 2/5x – 2x/15 = 1 200 

15x – 6x – 2x = 18 000 

7x = 18 000, logo x = R$ 2 571,00.  

ITEM b). 

 
INDEFERIDO 

 

Questão 22 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 
Em se tratando de atendimento ao paciente infartado, especialmente no PRÉ-

HOSPITALAR, o paciente deve ser mantido tranquilo, em repouso e de forma nenhuma 

ser incentivado a fazer qualquer exercício, enquanto que os outros itens fazem parte dos 

primeiros cuidados na assistência ao paciente. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 23  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Os itens A, B e D referem-se à assistência prestada ao paciente em estado de choque ou 

na iminência desse, como no caso de acidentes, queimaduras e outras perdas de 

líquidos. O primeiro objetivo dessa assistência diz respeito à preservação das vias aéreas 

e prevenção ou identificação precoce de parada cardiorrespiratória não à realização de 

exame físico. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 25  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Complicações relacionadas à nefropatias não são de caráter agudo, advindo de 

descontrole crônico da doença. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 28  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A classificação precisa do traumatismo abdominal, nesse caso, é ABERTO ou 

FECHADO, não existindo as terminologias constantes nos outros itens. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 31  
 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

Responde à questão a alternativa B. 

 

DEFERIDO 

 

 

 

Questão 32  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

No caso, a coordenação do trabalho da equipe e o tempo empregado são elementos de 

alta importância, pois envolve a diferença entre sobrevivência ou não do paciente. 

Todos os outros itens estão corretos. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 33  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A alegação do candidato em relação às terminologias é de caráter secundário, haja vista 

que mensagem cardíaca é um dos tópicos da ressuscitação cardiopulmonar e respiração 

boca-a-boca é uma modalidade de ventilação. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 34  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  
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O item B está incorreto porque o paciente deve ter sua hidratação garantida para que 

diminua a viscosidade sanguínea e desse modo diminuir o esforço cardíaco. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 37  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Restrições são cada vez menos indicadas. O paciente pode ser tranquilizado ao 

permanecer em um ambiente sem estímulos visuais ou sonoros, mas em caso de 

contenção, devem ser feitas sem posicionamento julgador e o mínimo possível de 

restrição. Nas intoxicações não convém exigir do paciente reflexões ou 

posicionamentos, visto que ele pode estar fora de si, sem completar raciocínios e desse 

modo sem condições de estabelecer um alinha de raciocínio. A coleta de dados em 

psiquiatria não se dá necessariamente de uma vez só, podendo ser dinâmica e em vários 

momentos. E em caso de agitação o paciente não controla suas manifestações e isso 

deve ser levado em conta na abordagem a esse paciente. 

 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 39  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Na asma intermitente os sintomas podem ter início com uma frequência de uma a duas 

vezes por semana, com ocorrências noturnas e afetando as atividades do cotidiano. 

Todos os sinais e sintomas devem ser levados em consideração na operacionalização do 

tratamento, tanto menores quanto maiores. Na asma persistente os sintomas podem 

chegar a ser diários e com manifestações noturnas. Todos as recomendações do item D 

fazem parte da assistência de enfermagem ao paciente portador de asma. 

 

 

INDEFERIDO 
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Questão 43 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 45  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Quando se fala em “dispensar cuidados” estamos falando de “prestar cuidados” e não 

“deixar de cuidar”. 
 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 47  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Os cuidados de enfermagem não dependem do agente causal ou da classificação, mas de 

todos os aspectos relacionados à queimadura e ao paciente como um todo, desde 

possíveis problemas pré-existentes até à queimadura em si. 

Queimadura    Subdermal:      Envolve          destruição       completa         de        todo o 

tecido desde a epiderme até o tecido subcutâneo. O músculo e o osso podem ser lesados. 

Para Irion (2012), dependendo da magnitude e da gravidade das queimaduras, o 

tratamento do paciente queimado pode incluir algumas ou todas as medidas necessárias 

para a efetividade e segurança do paciente, sendo que o tratamento conservador inclui o 
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atendimento de emergência, o tratamento da dor, o desbridamento cirúrgico e o enxerto. 

Os pacientes com pequenos ferimentos de espessura parcial não necessitam de 

procedimentos clínicos de emergência, apenas de analgesia e breves cuidados 

hospitalares ou ambulatoriais para o desbridamento, trocas de curativo, exercícios, 

posicionamento, imobilização e tratamento da cicatriz.  

 

Como dito no primeiro item D, os cuidados de enfermagem dependem de todos os 

aspectos relacionados ao paciente e a hospitalização nem sempre é necessária. A 

prevenção de infecções não deve ser feita apenas em hospitalização. 

 
INDEFERIDO 

 

 

Questão 48 
 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

QUESTÃO NULA 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 50 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

INDEFERIDO 

 

 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 
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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 VI do Edital 

001/2018 que rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se 

constitui na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 

pela qual não caberão recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 10 de outubro de 2018.    

 

   CONSULPAM 


