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Questão 18 

Resposta ao recurso da questão 18 acatado tendo como respostas corretas letra (A) e letra (D), dessa 

forma, anulação da questão. 

- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 

Questão 20 

1) Para a questão foi utilizada a referência recomendada no edital: VIANA, R. A. P. P.; WHITAKER, I. 

Y. et al. Enfermagem em Terapia Intensiva - Práticas e Vivências. 1 ed. São Paulo: Ed.: Artmed; 

2011.  

2) A questão refere-se às intervenções de enfermagem corretas segundo a referência: Não se 

recomenda o aquecimento da unidade; Não manter uma unidade de hemocomponente exposta à 

temperatura ambiente por muito tempo; Os componentes sanguíneos só devem ser estocados em 

refrigeradores que tenham monitoração do controle da temperatura; O paciente tem que 

permanecer sob observação direta por 5 a 10 minutos após o início da infusão e saber que são 

incompatíveis com a infusão de sangue: Ringer lactato, glicose, soluções contendo cálcio ou 

qualquer outro medicamento. 

3) Dessa forma a única alternativa correta é a letra (E): São incompatíveis com a infusão de sangue: 

Ringer lactato, glicose, soluções contendo cálcio ou qualquer outro medicamento. 

- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 21 

Resposta ao recurso da questão 21 acatado tendo como respostas corretas letra (B) e letra (D), dessa 

forma, anulação da questão. 

- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 

Questão 41 

INDEFERIDO 
A questão se refere a hipertensão sobre a pressão arterial sistêmica limítrofe relacionado a sístole e 
diástole. De acordo com o edital a referência a ser utilizada é o caderno de atenção básica n0 37 de 
2013. Então o gabarito é a letra (C)  
As respostas nos itens não estão em algarismos romanos e sim em arábico como se apresentam no 
caderno de atenção básica n0 37 de 2013 e diz respeito a PA limítrofe (sístole e diástole) então o 
gabarito é a letra (C) 
- RECURSO IMPROCEDENTE 



Questão 42 

INDEFERIDO 
O questionamento não se refere a questão 42 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 44 

INDEFERIDO 
O Item (C) está errado pois como questionado e afirmado O MINISTÉRIO DA SAÚDE, por meio do 
Cadernos de Atenção Básica, n° 36, na fls 67 destaca. A cetoacidose é uma emergência 
endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina, potencialmente letal, 
com mortalidade em torno de 5%. 
O Item (C) afirma que a cetoacidose é uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência 
relativa de glicose, potencialmente letal, com mortalidade em torno de 5%. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 48 

INDEFERIDO 
Resposta certa letra (B). 
A questão se refere as diretrizes da prevenção conforme portaria nº 874, de 16 de maio de 2013 que 
está contido no capítulo II dos princípios e das diretrizes 
I - princípios gerais; 
II - princípios e diretrizes relacionados à promoção da saúde; 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


