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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 293/2016 

Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 

Opção de Vaga: 

C-303 – Enfermeiro (Materno Infantil) 

 

Disciplina: Específica 
Questão: 24 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A referida questão encontra respaldo na bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo peso: método canguru In: 

Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. 2ªed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Volume 4. Cap. 33. P.32 a 35. Onde para 

sua resposta correta deveria ser assinalada a letra “E”, fato este que manteve o gabarito inicialmente divulgado. Os itens questionados (Peso mínimo de 

1.600g.; mãe segura, psicologicamente motivada; bem orientada), necessitam de interpretação ao ler o texto contido na questão, pois podem ser 

classificados como sendo ainda da segunda etapa, uma vez que só o fato destes quesitos estarem presentes não significa que o RN receberá a alta hospitalar 

e assim iniciar a terceira etapa, é necessária uma abordagem ampliada e para tal faltariam ainda os outros quesitos descritos: Compromisso materno e 

familiar para a realização da posição canguru pelo maior tempo possível; ganho de peso adequado nos três dias que antecederem a alta; sucção exclusiva ao 

peito ou, em situações especiais, mãe e família capacitada para realizar a complementação. Apenas com a presença de todas estas características, além das 

duas citadas na questão, é que se garantiria a alta do RN, iniciando assim a Terceira etapa. Logo, a presença de apenas alguns quesitos, mantém o RN na 

segunda etapa até que se possam conseguir condições ideais para a alta hospitalar. Quanto ao argumentado com relação a não estar descrito na terceira 

etapa o quesito - orientar o primeiro retorno até 72 horas após a alta, tal quesito postado na questão 24 encontra respaldo na bibliografia citada acima, 

página 35, onde para construção de seu referencial bibliográfico cita em primeira fonte: 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 1.683. Aprova, na 
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forma do anexo, a Normas de Orientação para a Implantação do Método Canguru. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 jul. 2007. 

(verificar tal fato na página 39 da bibliografia citada). 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 26 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A referida questão encontra respaldo na bibliografia CENTER FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION. Guidelines for the Prevention of Intravascular 
Catheter - Related Infections. 2011. páginas: 10,12,16. Onde para sua resposta correta deveria ser assinalada a letra “C”, fato este que manteve o gabarito 
inicialmente divulgado. O referido documento já possui versão traduzida para o português, amplamente divulgado nas redes sociais. Ex: 
http://ccip1.blogspot.com.br/2014/05/diretrizes-para-prevencao-de-infeccoes.html e também artigos que abordam bem o tema. Além de ser uma 
referência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no documento: Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde - Medidas de 
Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Tornando extremamente relevante que um profissional de saúde que trabalhará com este tipo de 
tecnologia de cuidado esteja atualizado para exercer seu processo de trabalho. 
 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 28 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

  

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A referida questão encontra respaldo na bibliografia: código de ética dos profissionais de enfermagem, 2013. Capítulo 2, página 31. O intuito da questão não 
se pautava na compreensão do que era ou não proibido, mas sim do que estava contido no capítulo 2 do referido código, entretanto a banca compreende 
que as questões de ética e legislação profissional (deontologia), são interpretadas de forma bem objetiva, sendo assim analisamos que a questão induzia ao 
erro e dessa forma, a questão encontra-se anulada. 
 

 Situação da questão: anulada. 

1709761 
 

             

1708073 1712336 1700729 1702757 1707376 1700616 1707985 1701945 1709761 1707826 1703036 1711591 1711958 1708587 
1701424 1706747 1710688 1708138 1700639 1707818 1701286        

http://ccip1.blogspot.com.br/2014/05/diretrizes-para-prevencao-de-infeccoes.html


Página 3 
 

 

Questão: 30 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A referida questão encontra respaldo na bibliografia: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. v.2. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Páginas: 41, 42, 43, 44. Onde 

para sua resposta correta deveria ser assinalada a letra “B”, certamente soluções adocicadas são recomendadas como intervenções não farmacológicas para 

alívio e o manejo da dor no RN, entretanto será como citado na referência acima, que aborda: “Entre as várias soluções pesquisadas, a mais efetiva é a 

sacarose, seguida pela solução glicosada. Sendo assim, recomenda-se o emprego clínico de água com sacarose ou glicose (1 mL a 25%), por via oral 

(administrada na porção anterior da língua) dois minutos antes de pequenos procedimentos, como punções capilares ou venosas. Página 40” A alternativa 

“A” solicitada como possível correta aborda: “O emprego clínico de água com frutose ou glicose (1mL a 50%), por via oral (administrada na parte anterior da 

língua), 10 minutos antes do procedimento, como punções capilares ou venosas.” Apresenta diferença do citado na bibliografia. Sendo assim, a resposta 

mais adequada será a que aborda o aleitamento materno, fato este que manteve o gabarito inicialmente divulgado. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 34 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A questão 34 aborda alguns dos principais cuidados que devem ser realizados durante o transporte de um recém-nascido prematuro com diagnóstico de 

gastrosquise, que se caracteriza por um defeito de fechamento da parede abdominal anterior, tornando possível a extrusão de vísceras abdominais. De 

acordo com a referência Brasil. Ministério da Saúde. Transporte seguro. In: Atenção à Saúde do Recém-Nascido – Guia para os profissionais de saúde. 2ª ed. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2014, Volume 1, Capítulo 8, página 161, item 8.6, subitem 8.6.1, que aborda os cuidados relacionados ao transporte de recém-

nascidos com defeito de parede abdominal, seguem-se os cuidados adequados para o caso descrito na questão: 

- Manter a sonda gástrica calibrosa aberta, e não sob aspiração contínua, conforme apontado na opção A; 

- Verificar se não há isquemia intestinal e utilizar anteparos para as vísceras. Manter o paciente em decúbito lateralizado para não dificultar o retorno 

venoso. Essas orientações correspondem a opção B da questão, sendo por esse motivo mantido o gabarito preliminar; 
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- Observar atentamente a perfusão, a frequência cardíaca, o débito urinário e o balanço hídrico. Manter glicemia entre 40 – 150 mg/dl, e não entre 60 – 150 

mg/dl, conforme apontado na opção C; 

- Manter adequada a temperatura corporal. Na gastrosquise, as perdas se dão por evaporação, e não por condução, conforme apontado na opção D; 

- Proteger o defeito com uma compressa estéril e cobrir o curativo com um filme de PVC. Segundo essa referência, não existe recomendação quanto ao uso 

de compressa estéril úmida ou embebida em solução salina, conforme apontado na opção E. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 35 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A questão 35 aborda as principais alterações desencadeadas por estímulos dolorosos no neonato, que podem ser de ordem fisiológica e comportamental. 

Por um equívoco, o enunciado da questão solicita que o candidato identifique os dois tipos de alterações, contudo, não existe dentre as opções descritas, 

uma alternativa que contemple as alterações fisiológicas e comportamentais desencadeadas por esses estímulos. Dessa forma, a questão encontra-se 

anulada. 

 

 Situação da questão: anulada. 

 

  

1708587 1703860 1711591            



Página 5 
 

Questão: 38 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

Considerando os parâmetros utilizados para a avaliação da adequação da hidratação do recém-nascido, a referência Brasil. Ministério da Saúde. 

Administração de líquidos e eletrólitos. In: Atenção à Saúde do Recém-Nascido – Guia para os profissionais de saúde. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 

2014, Volume 2, Capítulo 12, não menciona o volume urinário direcionado para o recém-nascido pré-termo. Logo, a opção A desta questão é a INCORRETA, 

sendo alterado o gabarito preliminar da opção C para a opção A. 

 

 Situação da questão: mantida com alteração de gabarito: C para A. 
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