
TÉCNICO EM ENFERMAGEM-Nível D – Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão 22 
Questão retirada ipsis litteris da p. 10 (1. Introdução) da referência abaixo. 
REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2012022 Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Análise de Situação de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 160 p. :il. Série B. 
Textos Básicos de Saúde. 
Por fim, o acompanhamento longitudinal dos servidores públicos federal está correto. Refere-se à 
melhoria da resposta ao tratamento dos usuários com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 
não usuários com doenças degenerativas. 
Portanto, determina-se válida a questão 22. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
 
Questão 32 
A questão foi retirada ipsis litteris da p.66 da seguinte referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 
Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. Profissionalização de 
auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: saúde do adulto, assistência cirúrgica, atendimento de 
emergência / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da 
Área de Enfermagem. - 2. ed., 1.a reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 
Segue texto abaixo: 
Para que as células se mantenham vivas faz-se necessário que recebam o oxigênio e nutrientes 
transportados pelo sangue, e eliminem os produtos do seu metabolismo, ou seja, as substâncias 
nocivas. Isto é possível quando a circulação de sangue é normal e existe entrada de oxigênio nos 
pulmões pelas vias aérea superiores livres de obstrução ou lesão. Havendo deficiência de oxigênio, 
ocorre a lesão ou morte das células, sendo que as células nervosas são as primeiras a se ressentirem 
da falta de oxigênio. Por esse motivo, a regra básica do atendimento, conhecida como o ABC da 
assistência de emergência, prioriza três ações: avaliar o nível de consciência; manter as vias aéreas 
desobstruídas; preservar a respiração e a circulação. 
Desse modo, a questão A é válida. No entanto, os manuais atuais trazem uma maior sequência de 
letras, ABCDE do trauma e nessa nova sequência foram atribuídas novas nomenclaturas, tornando 
coerente a justificativa dos requerentes, mas todas as referências atribuem manter as vias aéreas 
desobstruídas como primeira ação. 
- Recurso PROCEDENTE. 
- QUESTÃO ANULADA. 
 
 
Questão 39 
O pedido de recurso se aplica. A questão correta é a letra C. 
Ratifico que no gabarito identifiquei a letra C como correta. Peço que verifique, por gentileza, pois pode 
ter havido falha na minha revisão. Segue como havia enviado: 
Referências: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html 
A questão deve ser mantida por está contemplando o item 10. Enfermagem em Saúde Mental 
(Patologias relacionadas: esquizofrenia, distúrbio bipolar, depressão, histeria e dependência química). 
- Recurso PROCEDENTE. 
- Retificar Gabarito de D para C. 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 40 
Não procede. O assunto das duas questões (39 e 40) refere-se ao item 10 do conteúdo programático 
contido no Edital: item 10. Enfermagem em Saúde Mental (Patologias relacionadas: esquizofrenia, 
distúrbio bipolar, depressão, histeria e dependência química). 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 


