
Página 1 
 

 

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-309 – Técnico em Enfermagem (Pediatria) 

 

Disciplina: Específica 
 

Questão: 25 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

De acordo com a referência utilizada para confecção da questão, de fato existem duas respostas corretas devido a um erro na formulação da questão. Deste 
modo, recomenda-se que a questão seja anulada. 
 

 Situação da questão: anulada. 
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Questão: 28 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A literatura utilizada para a elaboração da questão, (HOCKENBERRY Marilyn J, WILSON David: Wong: Fundamentos de Enfermagem Pediátrica.Trad. Inês 

Correa Nascimento.Rio de Janeiro.2011: Elsevier, 2011. PAGINA 1070), diz que a insulina atinge o sangue em 30 minutos assim como consta o gabarito a 

prova. Entretanto a referencia utilizada pelo candidato para recurso (CADERNO DE ATENÇÃO BASICA:Estratégias para o cuidado da pessoa com doença 

crônica: diabetes mellitus. MINISTERIO DA SAÚDE, 2013) refere que  a insulina regular atinge o sangue em 2 a 4 horas. Deste modo, devido a divergências de 

informação, sugere-se que a questão seja anulada. 

 

 Situação da questão: anulada. 

 

Questão: 29 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

De acordo com o enunciado da questão 29, a banca solicitou a resposta INCORRETA sobre a suplementação de ferro. Em consonância com o Ministério da 

Saúde em seu documento “Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Manual de condutas gerais” publicado em 2013, a resposta errada é a letra D. A 

letra “A” encontra-se na pagina 13 parágrafo 2º do referido manual; a letra “B” encontra-se na página 12 7º paragrafo; a letra “C” encontra-se na página 12 

no 6º parágrafo, a letra “E” encontra-se na página 12 também no 6º paragrafo. Neste caso a resposta “D” é a resposta a ser selecionada, visto que segundo 

a referência, na página 12 no quadro 2 sobre administração da suplementação profilática de ferro, a idade adequada para realização compreende à crianças 

com 6 meses a 24 meses, exceto em condições onde a criança não recebe o aleitamento materno exclusivo, onde a mesma poderá receber a partir de 4 

meses de idade, considerando que a questão “D” afirma que TODAS as crianças a partir de 2 meses de idade deverão receber a suplementação de ferro, 

esta é a resposta INCORRETA, sendo assim, mantem-se o gabarito da questão. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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