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Nome: Ligia Silva dos Anjos Pereira Nº da inscrição:  

Cargo:  Técnico de Enfermagem ESF Questão(ões): 32,40 
 

QUESTÃO - 32 
Sinais vitais são aqueles que evidenciam o funciona-mento e as alterações da função corporal. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um destes sinais. 
a) Pulso. 
b) Temperatura. 
c) Pressão arterial. 
d) Índice de colesterol LDL. 
e) Frequência respiratória. 
Argumentação do(a) candidato(a): 

Candidata alega que a questão fala que pulso não é um sinal vital. 

Resposta:  

Não procede a alegação da candidata, pois o item questionado (pulso) está entre uma das alternativas corretas 

(alternativa “a”- pulso). 

A banca examinadora considera o recurso improcedente. 
 

QUESTÃO - 40 
As anotações de enfermagem são todos os registros das informações do paciente, das observações feitas sobre o 
seu estado de saúde, das prescrições de enfermagem e sua implantação, da evolução de enfermagem e de outros 
cuidados, entre eles a execução das prescrições médicas. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma observação 
que deve ser feita pelo profissional de enfermagem com relação ao paciente. 
a) Estado emocional                               b) Aceitação de dieta 
c) Nível de consciência                           d) Doenças preexistentes 
e) Integridade da pele e mucosa 
Argumentação do(a) candidato(a): 

Candidata alega: 

Assim, a Anotação de Enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE – Resolução Cofen n. 358/2009), pois é fonte de informações essenciais para assegurar a 

continuidade da assistência. Contribui, ainda, para a identificação das alterações do estado e das condições do 

paciente, favorecendo a detecção de novos problemas, a avaliação dos cuidados prescritos e, por fim, 

possibilitando a comparação das respostas do paciente aos cuidados prestados. 

Resposta:  

Candidata não especificou seu pedido (anulação da questão ou alteração de gabarito), conforme previsto no edital 

do concurso. Por essa razão, a banca examinadora indefere o presente recurso. 

 
11.3.1 - As alegações devem estar fundamentadas em: 

a) Citação das fontes de pesquisa; 

b) Nome dos autores; 

c) Bibliografia específica com cópia das páginas dos livros citados. 

11.4 - Procedimentos para envio do recurso: 

c) Anexar as cópias escaneadas das páginas dos livros citados; 

11.4.1 - Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos constantes nos itens 

acima ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 

procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital. 
 

É o parecer                                                                                                          Cascavel, 31 de julho de 2019. 
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