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Análise de Recursos 

Questões Prova Objetiva 
 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1062130 

CARGO Enfermeiro do ESF 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/07/2018 18:49 

FUNDAMENTAÇÃO Solicitação de anulação da questão. A questão apresenta uma situação não corretamente 
exemplificada, não confere uma situação específica para que se entenda a ambientalização 
e pretensão desta “lavagem das mãos”, não confere se trata-se de uma lavagem de 
finalidade profissional ou se trata-se de uma orientação educacional a se dar para pacientes, 
se antecede algum procedimento ou conduta em saúde, se haverá contato com paciente e 
se este paciente possui colonização ou infecção por microrganismos multirresistentes, nem 
mesmo se o objetivo é atingir a microbiota transitória, residente ou infecciosa na pele. 
Ainda, o termo “lavagem das mãos” não é utilizado pelos profissionais nem pela literatura, 
hoje adota-se “higienização das mãos”. Não sabe-se aqui se trata-se de higienização 
simples,  higienização antiséptica, fricção anti-séptica ou a anti-sepsia cirúrgica das mãos. 
Além disso, todos os produtos citados possuem uma indicação específica, inclusive água e 
sabão que não tem a mesma indicação dos outros. Desta forma, sem contextualização 
alguma de quem, porquê e para qual finalidade se destina esta higienização das mãos, não é 
possível que o candidato realize sua indicação objetiva e confiante de um produto, já que 
como profissional cabe a ele avaliar todas estes critérios para tal decisão, de modo que não 
seria diferente ao responder uma questão destinada ao conhecimento do seu processo de 
trabalho.   

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1692/1062130/d99808aca7f6369fd493b2c9dd941e0f.docx 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é A, pois, segundo as recomendações 
do COREN-SP/COFEN, para segurança do paciente, na ausência de pia com água e sabão, 
utilize solução à base de álcool. 
 
Fonte: http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/10_passos_seguranca_paciente_0.pdf 
 
Conforme o apresentado e por não conter erro quanto a sua assertividade, esta Banca 
Examinadora mantém a questão e seu gabarito inalterados. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1062130 

CARGO Enfermeiro do ESF 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 30/07/2018 23:03 

FUNDAMENTAÇÃO Pedido de anulação da questão formulada por não considerar que infecção por herpesvírus, 
tanto tipo I quanto tipo II, pode manifestar-se em qualquer área corporal. A questão 
considera apenas a predileção topográfica anatômica, a incidência mais comum destes tipos 
de virús e desconsidera os casos atípicos porém passíveis de acontecer e retratados na 
literatura. Desta forma, ao que pergunta a questão, sua resposta correta deveria considerar 
que ambos os tipos de herpesvírus podem manifestar-se como infecções de face e tronco, 
ainda que se perceba esta ocorrência menos comum ao herpesvírus tipo II. Além do motivo 
apresentado, uma das alternativas se repete duplamente na questão, inviabilizando a 
mesma já que torna possível ao candidato escolher a opção "B" e "C" para a mesma 
finalidade de resposta.  
 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1692/1062130/fec73ce731c0d3edd3991bbf72cae003.docx 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
O recurso não atende ao candidato, pois, o vírus do Herpes Simples é comumente associado 
a lesões de membranas mucosas e pele, ao redor da cavidade oral (herpes orolabial) e da 
genitália (herpes anogenital). Determina quadros variáveis benignos ou graves. Há dois tipos 
de vírus: o tipo 1, responsável por infecções na face e tronco, e o tipo 2, relacionado às 
infecções na genitália e de transmissão geralmente sexual. Ambos os vírus podem infectar 
qualquer área da pele ou das mucosas. As manifestações clínicas são distintas e relacionadas 
ao estado imunológico do hospedeiro. 
 
Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf 
 
Conforme o apresentado e por não conter erro quanto a sua assertividade, esta Banca 
Examinadora mantém a questão e seu gabarito inalterados. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1062130 

CARGO Enfermeiro do ESF 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 31/07/2018 17:15 

FUNDAMENTAÇÃO Solicitação de anulação da questão. Aos enfermeiros que realizam a prova com o 
entendimento aprofundado de neonatologia e atualizado desta temática, saem 
prejudicados ao responde-la. A questão enuncia erroneamente uma única definição para a 
ocorrência do tema abordado - herpes simples neonatal – ao desconsiderar que o herpes 
simples neonatal pode ser adquirido pelo neonato de forma intrauterina através da 
placenta, por viremia durante a gestação, durante o nascimento pela passagem por um 
canal de parto infectado, ou após o nascimento pelo contato com humanos infectados. Traz 
como resposta todas as alternativas como opções verdadeiras em relação as possíveis 
sequelas deste quadro, pois as sequela spodem ser cutâneas (inclusive anorretais), podem 
existir sequelas pulmonares e oculares. O candidato não tem como apreciar dentro destas 
informações uma resposta que esteja dentro da consideração da estimativa apontada, 
sendo que está se difere diversificadamente na literatura e a trazida pela questão está sem 
adequada atualização e real conferência epidemiológica. Ademais, mesmo que fossem estes 
dados percentuais fidedignos em relação as sequelas do herpes neonatal, a questão 
enunciando apenas uma forma de transmissão do herpes neonatal como absoluta, os torna 
dados inverídicos e inestimáveis ao candidato, pois as outras formas de transmissão estão 
omissas, de forma que a questão deveria ser anulada por prejudicar o raciocínio adequado 
aos participantes da prova e não trazer informações objetivamente corretas. 
 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/1692/1062130/e2aaff75a962f4d3317af2152906a3af.docx 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
O recurso não atende ao candidato, a resposta correta é D, pois, Segundo o Ministério da 
Saúde, o herpes neonatal ocorre quando a parturiente apresenta Herpes Genital com 
contaminação do neonato durante o parto. São vesículas e bolhas que se erosam e são 
recobertas por crostas, sendo na maioria dos casos causadas pelo Herpes Simples tipo 2. O 
Herpes Simples Neonatal é grave e, muitas vezes, fatal. Dos sobreviventes, 50% apresentam 
sequelas neurológicas ou oculares. 
 
Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf 
 
Conforme o apresentado e por não conter erro quanto a sua assertividade, esta Banca 
Examinadora mantém a questão e seu gabarito inalterados. 
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