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EDITAL Nº 009/2014 
 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RE-
CURSOS CONTRA OS GABARITOS PROVISÓ-
RIOS DO PROCESSO SELETIVO - PS005/2014 
PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, POR 
PRAZO DETERMINADO, PARA A FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, 
ESTADO DO PARANÁ. 
 

 
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e considerando: 
- o disposto nos artigos 50, 51, 52 e 53 do Edital nº 005/2014, de 28 de outubro de 
2014; 
- o Edital nº 008/2014, de 08 de dezembro de 2014; 
- as respostas dos recursos referentes às questões da Prova Escrita (Objetiva) 
apreciados, fundamentados e respondidos pelos docentes que compõem as Bancas 
Examinadoras designadas pelo Edital nº 089/2014-COGEPS, de 28 de outubro de 
2014 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE; 
 
 
TORNA PÚBLICO: 
 

 
Art. 1º - O resultado da análise dos recursos contra os gabaritos da Prova Escrita (Ob-
jetiva) do Processo Seletivo para Contratação de Pessoal, por prazo determinado, para 
a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme des-
crito a seguir: 

 
1. NIVEL SUPERIOR 

 
1.1 CARGO: ENFERMEIRO 

 

QUESTÃO: RESULTADO DA QUESTÃO: 

15 (X) Manter  (  ) Anular  (   ) Alterar 

RECURSO 01: Meningite produz aerossóis e também pode ser transmitida por via 
respiratória assim como a tuberculose. 
RECURSO 02: Tuberculose e Meningite também são doenças que produzem aeros-
sóis, desta forma as alternativas "C" e "E" também estão corretas. 
RESPOSTA AOS RECURSOS:  
A transmissão da meningite ocorre por meio de gotículas, de pessoa a pessoa, atra-
vés das vias respiratórias, havendo necessidade de contato íntimo (residentes da 
mesma casa, por exemplo) ou contato direto com as secreções do paciente. Não 
produz aerossóis.  
Manter a alternativa da questão. 
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QUESTÃO: RESULTADO DA QUESTÃO: 

24 (X) Manter  (  ) Anular  (   ) Alterar 

RECURSO 01: De acordo com o gabarito a alternativa C esta correta. Porem a alter-
nativa E também corresponde a atribuição do enfermeiro na saúde da mulher na 
atenção básica, trabalhei na atenção básica.   
RECURSO 02: A resposta correta no gabarito provisório é a questao A.No entanto, 
solicitar exames complementares como USG depende de cada instituição criar lei 
propria para autorizar o enfermeiro a solicitar. Há instituições que não permitem o 
enfermeiro tomar tal conduta. Já a alternativa E é realizado visitas domiciliares e bus-
ca ativa das pacientes com resultados alterados, inclusive atravez do SISCO-
LO/SISMAMA solicita o acompanhamento semestral/anual caso resultados alterados. 
Solicito avaliação das questões. 
RECURSO 03: A coleta do exame citopatológico deve ser realizada não de acordo 
com a faixa etária, mas sim se a mulher já iniciou sua vida sexual. Da forma como foi 
colocada na questão C (considerada correta), transparece que a coleta deve ser rea-
lizada a partir de uma faixa etária X e de acordo com o quadro clínico, o que não é 
protocolo. Independente do quadro clínico da mulher, e de sua faixa etária, se ela já 
tem vida sexual ativa, o exame citopatológico deverá ser coletado. 
RESPOSTA AOS RECURSOS:  
De acordo com Ministério da Saúde, nos Cadernos de Atenção Básica controle dos 
cânceres do colo de útero e da mama, 2ª edição/2013, especifica a alternativa A é 
atribuição do médico; a alternativa E é atribuição do ACS; e alternativa C é atribuição 
do Enfermeiro: Realizar consulta de enfermagem e a coleta do exame citopatológico, 
de acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária. 
Manter a alternativa da questão.  

 
2. NIVEL MÉDIO 

 
2.1 CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 

QUESTÃO: RESULTADO DA QUESTÃO: 

29 (X) Manter  ( ) Anular  (  )Alterar 

RECURSO 01: Boa tarde Hoje lendo a bula do referencia "haldol" Consta na bula o 
aumento de saliva como efeitos adversos segue o trecho Abaixo estão listados os 
eventos adversos (também chamados de reações adversas ao medicamento) relaci-
onados ao tratamento com Haldol® . - anormalidades da coordenação ou movimen-
tos involuntários dos músculos (também conhecidos como sintomas extrapiramidais), 
que incluem movimentos lentos, rígidos ou espasmódicos dos membros, pescoço, 
face, olhos ou boca e língua que podem resultar em postura involuntária ou expres-
sões faciais atípicas; - movimentação excessiva e atípica do corpo e membros; - dor 
de cabeça; - agitação, dificuldade em pegar no sono ou permanecer dormindo, sen-
timento de tristeza ou depressão; - após tratamento prolongado, a doença pode inclu-
ir contração da língua, face, boca ou maxila possivelmente com movimentos lentos e 
coreiformes da língua e boca, com redução da habilidade de abrir a boca completa-
mente, todos podem não desaparecer mesmo após a interrupção do tratamento; - 
anormalidades adicionais da coordenação ou movimentos involuntários dos músculos 
tais como: movimento espático dos olhos para uma posição fixa, geralmente para 
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cima, movimentos lentos, movimentos espasmódicos, tremor, rigidez muscular, con-
tração muscular causada por movimentos repetidos e rígidos ou postura anormal e 
expressões faciais, anormalidades no jeito de andar, dificuldade em permanecer sen-
tado; - tontura; - sono excessivo; - anormalidades na visão; - constipação, náusea, 
vômito, aumento na produção de saliva, boca seca; - diminuição da pressão sanguí-
nea (hipotensão), anormalidade da pressão sanguínea perceptível ao levantar ou 
alterar a posição do corpo; lembrando que mesmo sendo um generico a questao ain-
da sim passa por testes para comprovar a eficacia do medicamento att Pricila santa-
na De Paula. 
RESPOSTA AO RECURSO:  
De acordo com Flávio Fuchs (2012, pág 735, quadro 48.4), o efeito adverso “boca 
seca” é devido a ação anticolinérgica dos antipsicóticos. 
Manter a alternativa da questão.  

 
Art. 2º - Os gabaritos definitivos serão publicados na forma de Edital por parte da CO-
GEPS, até o dia 12 de dezembro de 2014. 

 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Foz do Iguaçu, 11 de Dezembro de 2014. 
 
 
 
 

GERALDO GENTIL BIESEK 
Diretor Presidente  

 
 
 
 

GLAUCIO CICERO DA SILVA 
Presidente da Comissão 


