
CORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

 

EDITAL Nº 078/2016–COGEPS  

 

 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE 

DOS RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS 

DA PROVA ESCRITA (OBJETIVA) DO 2º 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS2-

2016 PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES 

UNIVERSITÁRIOS POR PRAZO 

DETERMINADO. 

 

 

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais e considerando os gabaritos provisórios 

publicados pelo Edital nº 074/2016-COGEPS, de 18 de julho de 2016; 

 

           TORNA PÚBLICO: 

 

O resultado da análise dos recursos contra os resultados da Prova Escrita 

(Objetiva) do 2º Processo Seletivo Simplificado – PSS2-2016 para contratação 

de Agentes Universitários por Prazo Determinado, conforme descrito a seguir: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

1.1 MATÉRIA: PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO DA QUESTÃO 

02 (  ) Invalidar  (X ) Manter  (  ) Alterar  

Recurso 01: Na questão número dois faltou uma alternativa, estava em 

branco, deveria conter a letra c. 

Resposta ao Recurso: A ausência da Letra "C" não justifica em hipótese 

alguma a marcação ERRADA, em virtude de que a alternativa a ser marcada 

sequer era a alternativa C. Além disso, na capa da prova consta que: 

“Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 

30 questões que deve conter”. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 



QUESTÃO                                 RESULTADO DA QUESTÃO 

03 (  ) Invalidar  ( X ) Manter  (  ) Alterar  

Recurso 01: Enunciado da questão incompleto, impossibilitando uma resposta 

coerente.  

Resposta ao Recurso: O enunciado da questão NÃO está incompleto como 

afirma o recurso. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

1.1 MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO DA QUESTÃO 

18 (  ) Invalidar  ( X ) Manter  (  ) Alterar  

Recurso 01: De acordo com a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, em seu 

Art. 13 diz que, a articulação das políticas e programas, a cargo das 

comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: I - 

alimentação e nutrição; II - saneamento e meio ambiente; III - vigilância 

sanitária e farmacoepidemiologia; IV - recursos humanos; V - ciência e 

tecnologia; e VI - saúde do trabalhador. Portando, de acordo com a questão 

18, a alternativa E também é correta, pois o SUS abrange não só a vigilância 

epidemiológica como a vigilância sanitária também. 

Recurso 02: O recurso se justifica pelo fato de não haver alternativa correta à 

ser assinalada. De acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, em 

seu capítulo III e, artigo 13º apresenta o seguinte texto: “A articulação das 

políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em 

especial, as seguintes atividades: I - alimentação e nutrição; II - saneamento 

e meio ambiente; III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; IV - 

recursos humanos; V - ciência e tecnologia; e VI - saúde do trabalhador.” O 

gabarito provisório apresenta como alternativa correta a letra "C" na qual se 

lê: "saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, meio ambiente." Como 

na Lei 8080, base para a elaboração dessa questão, não há menção da 

"Vigilância epidemiológica", solicito que a questão seja anulada por falta de 

alternativa correta a ser marcada. Referência BRASIL. Lei Nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Brasília, 19 de setembro de 1990. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso 

em 18/07/2016. 



Resposta ao Recurso: A questão referente à articulação das políticas e 

programas a cargo das comissões intersetoriais, em especial. Resposta 

alternativa C. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO DA QUESTÃO 

21 (   ) Invalidar  ( X ) Manter  (   ) Alterar  

Recurso 01: permeabilidade: Propriedade de um corpo de se deixar penetrar 

por uma substância. Também é a capacidade de um conduto ou de um vaso 

de permitir a passagem de líquidos na sua luz. Logo, calçados permeáveis 

expõem o trabalhador ao risco de contaminação por sangue e/ou fluidos 

corporais contaminados. Sendo assim é uma opção INCORRETA, não 

havendo alternativas que correspondam ao enunciado da questão. 

Recurso 02: Permeabilidade é a propriedade de um corpo deixar-se penetrar 

por uma substância, ou seja, é a capacidade de um conduto, ou de um vaso 

de permitir a passagem de líquidos na sua luz. Portanto, calçados permeáveis, 

como traz a alternativa ''D'', expõem o trabalhador ao risco de contaminação 

por sangue, fluídos corporais contaminados, perfuro cortantes, dentre outros. 

Sendo assim, essa alternativa é incorreta, não corresponde ao enunciado 

que traz a questão. 

Resposta ao Recurso: A questão faz referência a um conjunto de danos ou 

Agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, 

desencadeados ou agravados por fatores de risco presente no local de 

trabalho. Resposta letra D.  

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO DA QUESTÃO 

24 (  ) Invalidar  ( X ) Manter  (  ) Alterar  

Recurso 01: De acordo com a questão 24, a avaliação primaria de politrauma 

das vias aéreas e coluna cervical, sendo a alternativa incorreta seria letra D- 

politrauma deve ter coluna cervical mobilizada até lesão raquimedular ser 

descartada. Porém, conforme Smeltzer (2012, p.2166) “a prioridade para 

atendimento de pacientes com múltiplas lesões é: • Estabelecer a via 

respiratória e a ventilação; • Controlar hemorragia; • Evitar e tratar o choque 

hipovolêmico; • Avaliar para lesões cranianas e do pescoço; • Avaliar para 

outras lesões; • Imobilizar trauma; • Realizar um exame e histórico mais 

completos e continuados; Além disso, qualquer paciente que tenha 

envolvido cabeça e pescoço em acidente ou trauma, deve ser considerado 

como portador de lesão medular até que seja descartada. Os cuidados 

iniciais devem incluir avaliação e imobilização. Para Albino; Riggenbach 



(2004), em relação ao atendimento ao paciente politraumatizado, o controle 

das vias aéreas e Controle da Coluna Cervical: Devemos procurar por sinais 

de obstrução das vias respiratórias, causadas por corpo estranho, fraturas 

faciais, mandibular ou traqueal e laríngea. Baseados no relato do incidente 

traumático devemos suspeitar de lesão de coluna cervical e instalar um 

colete para a imobilização da cabeça e pescoço. O colete só pode ser 

removido depois que a lesão da coluna cervical tenha sido excluída. Portanto 

a alternativa incorreta de acordo com a avaliação do politrauma, seria letra 

B- capacidade do paciente falar. SMELTZER; S.C. et al. Brunner & Suddarth: 

Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. ALBINO, R.M.; RIGGENBACH, V.. Atendimento 

hospitalar ao politraumatizado. Arquivos Catarinenses de Medicina. V. 33. n 

22. 2004. 

Recurso 02: Conforme protocolo clínico de abordagem ao paciente 

politraumatizado, pág.19 disponível em 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/HOSPSUS/ProtocolotraumaMG.pdf 

Todas as afirmativas da questão estão corretas, sendo assim a mesma deve 

ser anulada, pois o enunciado solicita a alternativa incorreta. 

Recurso 03: Ao buscar referência na literatura no Protocolo do Trauma do MS 

observou-se que a seguinte questão não apresentava resposta incorreta 

conforme solicitado; todas as alternativas descritas na questão fazem 

presentes da descrição do protocolo de atendimento ao politraumatizado 

do MS . VIEIRA, C.A.S.; MAFRA, A.A.. et al / Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais. Protocolo Clínico sobre Trauma. –Belo Horizonte 2011 

Recurso 04: A avaliação primária do paciente com trauma deverá ocorrer 

conforme protocolo de atendimento inicial do politraumatizado na 

avaliação das vias aéreas e coluna cervical, sobre isso é INCORRETO afirma 

que A. inicialmente, é avaliada a permeabilidade das vias aéreas superiores. 

B. capacidade do paciente falar. C. inspeção da cavidade oral, buscando 

possível obstrução da via aérea. D. politrauma deve ter coluna cervical 

mobilizada até lesão raquimedular ser descartada. E. em obstrução real ou 

potencial de vias aéreas, fazer manobras para sua liberação. nao achado 

em nenhuma literatura que deve ser prioridade observar a capacidade do 

paciente falar. O atendimento ao paciente com múltiplos ferimentos 

(politraumatizado) conserva a regra mnemônica do ABCDE: A - Airway –Via 

aérea e controle da coluna cervical: Proteção da via aérea contra obstrução 

(vômito, corpo estranho, desabamento da língua etc.) e controle da coluna 

cervical (imobilização temporária, que pode ser realizado simplesmente 

segurando a cabeça do paciente). B - Breathing –Respiração e Ventilação: 

Avaliação da expansibilidade pulmonar, que pode estar prejudicada por 

hemotórax ou pneumotórax fraturas múltiplas de costelas (tórax instável) etc.. 



C - Circulation – Circulação Sanguínea e controle da Hemorragia: Avaliação 

e (se possível) controle de perda sanguínea por hemorragias, lesões 

cardíacas e outras causas de baixo débito cardíaco. 

Resposta ao Recurso: Mantida a questão e a resposta a recomendação é 

manter a coluna cervical imobilizada até descartar lesão raquimedular. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO DA QUESTÃO 

27 (  ) Invalidar  ( X ) Manter  (  ) Alterar  

Recurso 01: No capítulo 7 – Quarta Etapa do Processo de Enfermagem: 

Implementação da Assistência de Enfermagem (Prescrição de Enfermagem) 

– é descrito passos para realizar uma prescrição de enfermagem e 

implementá-la a fim de atingir a meta proposta. Para as autoras, as 

prescrições de cuidados devem estar bem redigidas e despertar o interesse 

da equipe de enfermagem, tanto para ler quanto para realizar Para Horta 

(1979), a prescrição de enfermagem é a implementação do plano 

assistencial pelo roteiro diário (ou aprazado) que coordena a ação da equipe 

de enfermagem na execução dos cuidados adequados ao atendimento das 

necessidades humanas básicas e específicas do ser humano. 

Resposta ao Recurso: A questão refere-se a implementação do processo de 

enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes. Resposta correta letra C. 

RECURSO NÃO PROCEDE: MANTER A QUESTÃO 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

2.1 MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

QUESTÃO                                 RESULTADO QUESTÃO 

19 (X) Invalidar  (  ) Manter  (  ) Alterar  

Recurso 01: A resposta não coincide com a pergunta. Não é atribuição da 

CIPA realizar avaliações qualitativa e quantitativa, conforme NR 5.16 letra d. 

Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de 

trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer risco para 

a segurança e saúde dos trabalhadores. 

Resposta ao Recurso: Houve equívoco na elaboração da questão, faltou a 

palavra exceto no final da mesma. 

RECURSO PROCEDE: INVALIDAR A QUESTÃO 

 



Publique-se e cumpra-se. 

 

Cascavel, 22 de julho de 2016. 

 

 

 

 

Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria n° 0987/2012-GRE 

 


