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FUNDAMENTAÇÃO
A Recorrente apresenta recurso contra as respostas das Questões 06, 30, 31, 46 e 49 da
prova de Enfermeiro(a), onde o gabarito preliminar trouxe as alternativas corretas como as
letras “D”, “C”, “C”, “E” e “D”, respectivamente. A candidata não mencionou as suas
respostas.
A candidata apresenta os seguintes argumentos:
“Português. Questão nº 06, a palavra Lua de mel não se escreve com hífem.
Referência Bibliográfica: Nova Ortografia da Língua Portuguesa – Uso do hífem em
substantivos compostos, por Márcia Maria. Divulgado em site: concisoecoeso,
blogspot.com.br ou em Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.”
“Específica do Cargo. Questão nº 30  Quando o indivíduo se fere, é importante
confirmar a data da última dose da vacina contra o tétano para saber se é necessário
fazer um reforço. Para feridas pequenas, limpas e superficiais, o intervalo seguro é
de 10 anos. Porém, em casos de feridas penetrantes, sujas (que é o caso da Questão,
que o indivíduo se fere com um prego, ou nas lesões extensas, como acidentes o
intervalo é de apenas 5 anos. Referência Bibliográfica: MD Saúde por Dr. Pedro
Pinheiro, 16 de janeiro de 2016.”
“Específica do Cargo. Questão 31  Há duplicidade de respostas. Com respostas
iguais. E no exemplo da questão se caracteriza sífilis secundária, pois atingiu outras
partes do corpo. Referência Bibliográfica: ABC da Saúde. Sífilis.”
“Específica do Cargo. Questão 46. Segundo a Nomenclatura Brasileira para Laudos
Cervicais e Condutas Preconizadas, pág. 17, não confere com o gabarito da questão,
logo nenhuma resposta condiz com a questão.”
“Específica do Cargo. Questão 49. A temperatura ideal para a conservação das
vacinas é entre +2ºC e +8ºC. Qualquer alteração nessa temperatura podem alterar
(inativar) as vacinas por vírus atenuado. Se na questão estivesse relatando a
temperatura estava 20ºC ou 30ºC estava correto, porém, estava 20ºC e 30ºC, perante
MS não é permitido o uso das vacinas, depois de ter excedido os limites de
segurança. Ref. Manual de Rede de frio, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de
Saúde. 2001.”
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DECISÃO
Ressalte-se que a Recorrente fundamentou os seus recursos, apresentando referências
que sustentassem seus argumentos. Nesse caso, o presente recurso foi encaminhado à
comissão de especialistas para analisar a situação, que manifestou o seguinte:
QUANTO À QUESTÃO 06
“1

- DICIONÁRIO AURÉLIO
Lua de mel – primeiro mês ou os primeiros dias após o casamento.
2 - DICIONÁRIO MICHAELIS
Lua de mel – o primeiro mês que se segue ao do matrimônio.
3 – ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Palavras compostas ligadas por preposição: os nomes compostos ligados por
preposição perderam o hífen, tal como mão de obra, lua de mel, dia a dia, boca de
urna, pé de moleque, pão de ló, queda de braço, cara de pau, olho de sogra,
brigadeiro do ar, camisa de força, maria vai com as outras, passo a passo, faz de
conta, calcanhar de aquiles.
Mas não são todos esses compostos que perderam o hífen. Os nomes das espécies
animais e botânicas continuam com o traço. É o caso de cana-de-açúcar, pimentado-reino, copo-de-leite, castanha-do-pará, louva-a-deus.”
QUANTO À QUESTÃO 30
“De acordo com a profilaxia do tétano é necessário administrar uma dose de reforço
da vacina antitetânica, já que, no caso de S.D.N o último reforço administrado foi há
mais de 6 anos e o ferimento sofrido foi um corte profundo.
Portanto, o gabarito da questão é letra “D” (deve-se aplicar o reforço da antitetânica)
Fonte: Manual de Vacinação do Ministério da Saúde, 2014”
QUANTO À QUESTÃO 31
“A Sífilis Primária caracteriza-se por apresentar lesão inicial denominada cancro
duro ou protossifiloma, que surge 10 a 90 dias (em média 21 dias). O cancro duro
usualmente desaparece em 4 semanas, sem deixar cicatrizes. É indolor, não há
presença de prurido e pode ser acompanhada de ínguas. A sífilis secundária é
marcada por manchas no corpo, principalmente nas palmas das mãos e plantas dos
pés. Portanto, o gabarito da questão é letra “B” (sífilis secundária).
Fonte: Doenças infecciosas e parasitárias - Guia de bolso do Ministério da Saúde,
2010”
QUANTO À QUESTÃO 46
O Diagnóstico descritivo das atipias celulares pode ser dividido em: escamosas,
glandulares e de origem indefinida. Em células escamosas as lesões podem ser:
intra-epitelial de baixo grau (compreendendo efeito citopático pelo HPV e neoplasia
intra-epitelial cervical grau); lesão intra-epitelial de alto grau (compreendendo
neoplasias intra-epiteliais cervicais graus II e III); lesão intra-epitelial de alto grau,
não podendo excluir micro-invasão e carcinoma epidermóide invasor.
Portanto, o gabarito da questão é letra “A” (nenhuma das alternativas).
Fonte: Nomenclatura Brasileira para Laudos cervicais e condutas preconizadas –
recomendações para profissionais de saúde. Instituto Nacional de Câncer,
Ministério da Saúde - Rio de Janeiro, 2006.
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QUANTO À QUESTÃO 49
“As temperaturas apresentadas na questão 49 iriam inativar as vacinas compostas
por vírus atenuados”.

Em função dos fatos expostos, a Comissão Especial Coordenadora do Concurso
Público, por unanimidade, conhece do recurso por ser TEMPESTIVO e preencher os
requisitos de ADMISSIBILIDADE para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e, ainda,
determinar que:
a) a Questão 06, da Prova de Língua Portuguesa, fica ANULADA para todas as provas de
nível superior;
b) a Questão 30, da Prova de Enfermeiro(a), passará a ter como resposta correta no Gabarito
Oficial a letra “D”;
c) a Questão 31, da Prova de Enfermeiro(a), passará a ter como resposta correta no Gabarito
Oficial a letra “B”;
d) a Questão 46, da Prova de Enfermeiro(a), passará a ter como resposta correta no Gabarito
Oficial a letra “A”;
e) a Questão 49, da Prova de Enfermeiro(a), passará a ter como resposta correta no Gabarito
Oficial a letra “B”.
INTIME-SE a Recorrente pela rede mundial de computadores (Internet).
Sala da Comissão Especial Coordenadora do Concurso Público do município de
Adelândia (GO), aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis (2016).
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