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Questão Gabarito por extenso Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Resposta Alterada para: 

23 

IG a partir de 41 semanas 
confirmadas e oligodrâmnio. 

 

Segundo, Ministério da Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco: A infecção urinária 
de repetição é um fator de risco que indica o encaminhamento da 
gestante para o pré-natal de alto risco, realizado em um hospital 
de referência; não sendo um fator de risco para o 
encaminhamento da gestante à urgência e emergência 
obstétrica. 
Edema não é mais considerado critério diagnóstico (grau de 
recomendação C). 
O Ministério da Saúde aponta como fatores de risco: IG a partir 
de 41 semanas confirmadas, oligodrâmnio, entre outras. 

INDEFERIDO - 

26 
Coccidiodomicose. 

 

Segundo o Ministério da Saúde. Departamento de vigilância 
epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de 
bolso, 2010.  A coccidiodomicose por tratar-se de agravo 
inusitado, todo caso deve ser notificado ao setor de vigilância 
epidemiológica e investigado obrigatoriamente. 

INDEFERIDO - 

29 
insuficiência renal. 

 

Segundo o Ministério da Saúde, Estratégias para o cuidado da 
pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. As 
contraindicações para o uso de metformina têm se reduzido com 
a maior experiência de uso, mas mantém-se a contraindicação 
em pacientes com insuficiência renal (filtração glomerular <30 
ml/min/1,73m2). 

INDEFERIDO - 

30 
2-4 horas e 12-18 horas. 

 

Segundo o Ministério da Saúde, Estratégias para o cuidado da 
pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. A insulina NPH 
(ação intermediária) tem seu início de 2 a 4 horas, pico de 4 a 10 
horas e duração entre 12 e 18 horas. 

INDEFERIDO - 

35 

Hematúria, dor abdominal e 
massa em abdome ou flanco. 

 

Foi solicitado na questão os sinais e sintomas clássicos do 
carcinoma de células renais, ou seja, aqueles que estão 
presentes em grande parte dos casos e que leva a suspeita da 
doença. Segundo Kahan, Scott. A tríade clássica para essa 
doença são: hematúria, dor abdominal e massa em abdome ou 
flanco. 

INDEFERIDO - 

40 
10 a 14 segundos. 

 

Conforme, Guanabara Koogan, exames diagnósticos: finalidade, 
procedimento, interpretação: o tempo de protrombina deve 
oscilar de 10 a 14 segundos dependendo da fonte de 

INDEFERIDO - 
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tromboplastina tecidual e do tipo de dispositivo sensor utilizado 
para medir a formação do coágulo. 

41 
Por volta dos 18 meses 
aparecem os molares decíduos. 

Segundo o Ministério da Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento: O 
mais comum é que os dentes decíduos (de leite) comecem a 
erupcionar em torno dos 6 meses. Após um ano de idade (12 
meses) da criança, se não ocorreu a erupção, é necessário 
investigar o caso, pois existe a possibilidade (rara) de ocorrer 
anadontia. Por volta dos 18 meses aparecem os molares 
decíduos, o que vai exigir maiores cuidados de limpeza. Aos 36 
meses, deve estar completa a dentição decídua, que consta de 
10 dentes superiores e 10 inferiores. 

INDEFERIDO - 

43 
600 a 1000 famílias, com o limite 
máximo de 4.500 habitantes. 

 

Em resposta ao recurso interposto, a banca esclarece que houve 
erro material na afirmação do limite máximo de 4.500 habitantes, 
onde mesmo apresentando a informação correta sobre a 
quantidade de famílias (600 a 1000), a questão não possui 
alternativa correta. Fato esse evidenciado pela Portaria nº 2.488, 
de 21 de outubro de 2011, cada equipe de saúde da família deve 
ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média 
recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de 
equidade para esta definição, sendo de 600 a 1000 famílias. 
Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é 
procedente e decide pelo deferimento e consequente anulação 
da questão, tendo em vista que não há resposta correta entre as 
alternativas.  

DEFERIDO ANULADA 

45 

Gerenciar os insumos 
necessários para o diagnóstico e 
tratamento adequado dos casos 
agudos e crônicos. 

 

Segundo, Ministério da saúde, Departamento de Atenção Básica. 
Vigilância em saúde: zoonoses: Umas das atribuições do 
enfermeiro do Programa Saúde da Família no controle da 
doença de Chagas é Gerenciar os insumos necessários para o 
diagnóstico e tratamento adequado dos casos agudos e 
crônicos. 
Enviar os boletins de notificação para digitação é uma atribuição 
do microscopista; 
Identificar e encaminhar os casos de febre à Unidade Básica de 
Saúde é uma atribuição do agente comunitário; 
Auxiliar na coleta e encaminhamento de exames, se necessário 
é uma atribuição do auxiliar ou técnico de enfermagem; 
Solicitar exames complementares conforme rotina e os 
adicionais quando forem necessários é uma atribuição do 
médico. 

INDEFERIDO - 

 

 


