
 

 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

      CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO 

PRELIMINAR 

 
 
 
 
 

 

 
A FAFIPA – Fundação de Apoio à FAFIPA, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos e indeferidos, de acordo com o 
subitem 15.16 do Edital de Abertura nº. 001/2013, da Prefeitura Municipal de Maringá – Estado 
do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 15.9 do Edital de Abertura n° 001/2013, se da análise do 
recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o 
resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito, independentemente de os 
candidatos terem recorrido e subitem 15.10 no caso de anulação de questão(ões) integrante(s) 
da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive 
aos que não tenham interposto recurso. 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 01 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a palavra “temos” não interfere na leitura, na interpretação e no sentido da 
assertiva. O enunciado da questão solicita a alternativa INCORRETA, o que se deve levar em 
consideração é que as palavras destacadas entre aspas não são semelhantes, isto é, não são 
sinônimas, portanto, a alternativa está equivocada. Dessa maneira, a alternativa (C) continua 
sendo válida. 
 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 02 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que o enunciado da questão, muito embora localize a frase requerida no 3º 
parágrafo, não interfere na análise da oração em si. O que se deve levar em consideração é a 
oração disponibilizada no enunciado, não importando sua localização, porque, neste caso, isso 
não interfere na resposta a ser dada. A função da partícula “se” está diretamente relacionada à 
oração e não ao parágrafo. É, portanto, considerável que o candidato encontre, dentre as 
alternativas disponíveis, a função da partícula “se” que se enquadra na oração explícita no 
enunciado. Dessa maneira, a alternativa (D) continua sendo válida. 

 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a palavra “milênios” na alternativa (C): “O sentimento de normalidade voltou 
enquanto eu dirigia para a praça – que me pareceu milênios – e esse pensamento me era 



amargamente irônico” é usada como hipérbole porque expressa, neste caso, um tempo 
demasiadamente exagerado (o tempo do sujeito dirigindo, irreal, impossível). Todas as outras 
não expressam exacerbação de uma ideia, é o tempo real mesmo: (A) O livro se chama “Treze 
Milênios”, o sentido é literal, não é figurado, trata-se de contar a história da civilização; (B) O 
fato de converter um tempo em outro é também sentido literal, converter milênio em segundo 
na calculadora; (D) O gás metano realmente estava preso há muito tempo, tempo este que é 
real, não figurado. Dessa maneira, a alternativa (C) continua sendo válida. 

 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 04 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a frase em que a palavra “menina” se enquadra reflete um possível diálogo 
entre duas atrizes de uma novela, em uma cena em que há merchandising. Nesse possível 
diálogo que o autor do texto propõe, uma delas chamaria a outra de “menina”, esse 
chamamento deve ser intercalado por vírgulas (vocativo), como em: “João, vá buscar água 
para mim!”, ou “Vá buscar água, João, para mim”, ou ainda “Vá buscar água para mim, João!”. 
Segundo o linguista Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa, 2009), alguns termos 
deslocados da oração admitem uma função primeira, por exemplo, “sujeito”, “objeto”, ou 
“vocativo” têm suas funções na oração antes mesmo de estar deslocados (deslocá-los é uma 
questão de estilo!). Neste caso, o vocativo é a primeira função desse termo. É uma obviedade 
dizer que ele é deslocado. Dessa maneira, a alternativa (A) continua sendo válida. 
 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 16 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a resposta do gabarito segundo a Portaria 648/06, Ministério da 
Saúde. Dessa maneira, a alternativa (D) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a resposta do gabarito de acordo com o Programa Nacional de 
Imunização do Ministério da Saúde, Calendário Básico Vacinal da Criança 2012. Dessa 
maneira, a alternativa (D) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a resposta do gabarito, (fonte: Ministério da Saúde, Portal da 
Saúde). Dessa maneira, a alternativa (B) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a resposta do gabarito. É conhecimento básico do profissional 
auxiliar de enfermagem saber sobre Cálculo e Administração de Medicamentos. Dessa 
maneira, a alternativa (A) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
 
 



CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 23 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito (fonte: Lei 7498/86). Dessa maneira, a 
alternativa (C) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 28 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito (fonte: Ministério da Saúde, Portal da 
Saúde). A intolerância à lactose é diarreia aguda não infecciosa. Dessa maneira, a alternativa 
(C) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito (fonte: Caderno de Atenção Básica 
HIV/AIDS, Hepatites e outras DST, p.25). Dessa maneira, a alternativa (A) continua sendo 
válida e considerada CORRETA. 
 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
 
 
 
CARGO 404: MÉDICO PSIQUIATRA  
QUESTÃO Nº 04 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a frase em que a palavra “menina” se enquadra reflete um possível diálogo 
entre duas atrizes de uma novela, em uma cena em que há merchandising. Nesse possível 
diálogo que o autor do texto propõe, uma delas chamaria a outra de “menina”, esse 
chamamento deve ser intercalado por vírgulas (vocativo), como em: “João, vá buscar água 
para mim!”, ou “Vá buscar água, João, para mim”, ou ainda “Vá buscar água para mim, João!”. 
Segundo Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa, 2009), alguns termos deslocados 
da oração admitem uma função primeira, por exemplo, “sujeito”, “objeto”, ou “vocativo” têm 
suas funções na oração antes mesmo de estar deslocados (deslocá-los é uma questão de 
estilo!). Neste caso, o vocativo é a primeira função desse termo. É uma obviedade dizer que 
ele é deslocado. Dessa maneira, a alternativa (D) continua sendo válida. 
 
CARGO 404: MÉDICO PSIQUIATRA  
QUESTÃO Nº 22 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que, com base no livro texto – Compêndio de Psiquiatria – Ciência do 
Comportamento e Psiquiatria Clínica – 9. ed, Kaplan & Sadock, p.464, em relação ao Crak: 
 
“O crack, a forma de cocaína aquecida, é extremamente potente. É vendido em pequenas 
quantidades, prontas para fumar, chamadas de “pedras”. Ele é muito adictivo e uma ou duas 
experiências com a droga podem causar o desejo intenso por mais. Os usuários chegam a 



comportamentos extremos para obter meios de adquiri-lo. Os relatos das salas de emergência 
estão associados à violência extrema com o abuso de crack”. Dessa maneira, a alternativa 
(C) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 404: MÉDICO PSIQUIATRA  
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que fica anulada a questão, pois a questão não apresenta nenhuma alternativa 
correta. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 06 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinalasse a alternativa que continha a opção CORRETA.  
 

Vejamos: 

Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação padrão, assinale a alternativa que 
apresenta a afirmação CORRETA: 
 
(A) O MS-WORD é um editor de texto que pode ser instalado no Windows XP, pois 
pertence ao pacote BrOffice.org.  
** (INCORRETO). O MS-WORD pertence ao pacote Microsoft Office. 
 
(B) O MS-WORD é equivalente ao Software livre CALC. 
** (INCORRETO). O MS-WORD é equivalente ao Software Livre WRITER. 
 
(C) Para criar uma carta modelo para que possa ser enviada várias vezes, por exemplo, 
por e-mail, remetendo cada cópia a um destinatário diferente, basta utilizar a opção de 
MALA DIRETA. 
** (CORRETO). A opção e-mail foi utilizada como um dos exemplos de possibilidades de sua 
utilização. 
 

 
 

(D) Para utilizar a opção de ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA, basta clicar no botão . 

** (INCORRETO) Ortografia e Gramática é acionada através do botão . 
 



Dessa maneira, a alternativa (C) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 

 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 07 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinalasse a alternativa que continha a opção INCORRETA.  
 

Vejamos: 

Considerando os conceitos e termos utilizados na INTERNET, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) A operação de DOWNLOAD se caracteriza ao receber um arquivo da internet.  
** (CORRETO). A questão se refere aos “conceitos e termos utilizados na IINTERNET” e não o 
sentido “literal” da palavra (dicionário). 
 
(B) A operação de UPDATE se caracteriza ao enviar um arquivo para a internet. 
** (INCORRETO). A operação de enviar um arquivo para a internet é conhecida como UPLOAD 
e não UPDATE (atualização). 
 
 
(C) Um ANEXO existe quando um arquivo é enviado junto a um e-mail. 
** (CORRETO). 
 
(D) HOME PAGE é um termo equivalente à PÁGINA INICIAL. 
** (CORRETO). 
 
Dessa maneira, a alternativa (B) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 09 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinalasse a alternativa que continha a opção CORRETA 
quanto ao conteúdo referente aos meios de armazenamento (hardware).  
 

Vejamos: 

Entre os meios de armazenamento de dados secundários apresentados a seguir, 
assinale a alternativa que corresponde a um disco óptico conhecido como a “evolução” 
do DVD: 
 
(A) BLU-RAY 
** (CORRETO). O termo “evolução” aparece destacado entre aspas para realçar e representar 
o sentido conotativo do termo utilizado. 
 
(B) Pendrive 
** (INCORRETO). Não corresponde a um disco óptico. 
 
(C) CACHE 
** (INCORRETO). Não corresponde a um disco óptico. 
 
(D) ZIP-Drive 
** (INCORRETO). Não corresponde a um disco óptico. 
 
Dessa maneira, a alternativa (A) continua sendo válida e considerada CORRETA. 



CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 10 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que foi solicitado que o candidato assinalasse a alternativa que continha a opção CORRETA 
acerca dos conhecimentos do motor de busca GOOGLE, pelo qual “exigia” do candidato o 
conhecimento implícito de seu endereço para acesso: www.google.com.br.  
 

Vejamos: 

Considerando o “motor de busca” GOOGLE, para executar uma pesquisa que retorne 
EXATAMENTE uma expressão ou frase (Ex. saúde pública), basta realizar a pesquisa da 
maneira apresentada na alternativa: 
 
(A) @saúde pública@ 
** (INCORRETO)  
 
(B) #saúde pública#  
** (INCORRETO)  
 
(C) *saúde pública*  
** (INCORRETO)  
 
(D) “saúde pública” 
** (CORRETO). O Google utiliza as aspas duplas para pesquisar uma expressão ou frase 
exata/precisa. 
 
Dessa maneira, a alternativa (D) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 12 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que o artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, § 1º, inciso II, é muito claro. 
Basta uma simples leitura para sua compreensão. Dessa maneira, a alternativa (D) continua 
sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 13 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que o enunciado trata-se da Lei Complementar nº. 239/1998. O artigo 20 da aludida lei, é muito 
claro e objetivo, não deixando nenhuma dúvida quanto a sua redação. Dessa maneira, a 
alternativa (D) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 14 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que o enunciado solicitava para assinalar a alternativa INCORRETA. A única alternativa 
INCORRETA da questão é a letra (A). O candidato faz menção em seu recurso sobre o contido 
na letra (B), afirmando que também está incorreta. Todavia, de acordo com o artigo 37, inciso I 
(com redação determinada pela Emenda Constitucional nº. 19/1998), da Constituição Federal, 
essa alternativa está correta. Dessa maneira, a alternativa (A) continua sendo válida e 
considerada CORRETA. 
 



 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito (fonte: Ministério da Saúde, Guia de Bolso, 
Doenças Infecciosas e Parasitárias, p.21). Dessa maneira, a alternativa (D) continua sendo 
válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 16 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito (fonte: Ministério da Saúde, Guia de Bolso, 
Doenças Infecciosas e Parasitárias, pp.75-86). Dessa maneira, a alternativa (D) continua 
sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito, (fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica 
Tuberculose, Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil). Dessa 
maneira, a alternativa (C) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito, (fonte: Decreto 7.508/11). Dessa maneira, 
a alternativa (B) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 19 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito, (fonte: Código de ética dos profissionais 
de enfermagem, art.114). Dessa maneira, a alternativa (D) continua sendo válida e 
considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que por erro de digitação fica anulada a questão. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito, (fonte: Manual Técnico Pré Natal e 
Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada, p.40). Dessa maneira, a alternativa (A) 
continua sendo válida e considerada CORRETA. 



 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 22 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito.  Conteúdo Programático, Conhecimentos 
Específicos: Enfermeiro: conteúdo programático do concurso- Prevenção e Promoção a Saúde 
e Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, 
assistência de enfermagem e vigilância e epidemiológica das principais doenças 
transmissíveis. Dessa maneira, a alternativa (C) continua sendo válida e considerada 
CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 23 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a questão não apresenta nenhuma alternativa correta, fica anulada a questão. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 24 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito, Caderno de Atenção Básica Hipertensão e 
Diabetes e Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas não-
transmissíveis. Dessa maneira, a alternativa (B) continua sendo válida e considerada 
CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 25 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito, relacionada ao conteúdo do concurso 
Política Nacional de Atenção Básica, (fonte: Portaria MS/GM nº. 2.488, de 21 de outubro de 
2011). Dessa maneira, a alternativa (D) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 26 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito, (fonte: Diretrizes Brasileiras para o 
Rastreamento do Câncer do Colo do Útero). Dessa maneira, a alternativa (D) continua 
sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 28 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito, (fonte: Nota Técnica nº. 
193/2012/CGPNI/DEVEP/SVS/MS), conteúdo programático do concurso Prevenção de 
doenças e Promoção à Saúde e Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, 
prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância e epidemiológica das 
principais doenças transmissíveis. Dessa maneira, a alternativa (B) continua sendo válida e 
considerada CORRETA. 
 



CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 29 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que se mantém a alternativa do gabarito. A questão está relacionada ao conteúdo 
Sistema Único de Saúde, (fonte: VIII Conferência Nacional da saúde de 1986). Dessa 
maneira, a alternativa (D) continua sendo válida e considerada CORRETA. 
 
CARGO 401: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a questão não apresenta alternativa correta, fica anulada a questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


