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CONCURSO PÚBLICO DE TAMBORIL 

 
 

RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS APÓS A PUBLICAÇÃO 
DO GABARITO OFICIAL 
 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
Nº do Protocolo:001/2010 
Nº da Questão: 19 
Questionamento: Candidato alega que a resposta correta é a letra “A”, com 
base no Livro do PROFAE, pag. 23 (Colégio CIERPE) afirma que de 16 a 20 
ierpm é uma EUPINÉIA.  
. 
Resultado do Recurso: Deferido 
  
Resposta correta letra “A” 
 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
Nº do Protocolo:002/2010 
Nº da Questão: 20 
Questionamento: No manual do Concurso Público – Didática direcionada para 
concursos de enfermagem, na pag 296 afirma que: a gestante não vacinada 
consta de 03 doses da vacina.contra o tétano. 
. 
Resultado do Recurso: Indeferido 
A quantidade de dose aplicada são 3, mas a mulher é considerada imunizada a 
partir de 2 doses tomadas  até 20 dias antes do parto. 
  
 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
Nº do Protocolo:003/2010 
Nº da Questão: 37 
Questionamento: No livro do PROFAE (Colégio CIERP) afirma que:” manter 
segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua 
atividade profissional, além de de um dever, é uma responsabilidade. “ pag 21., 
sendo correto a letra “B” e não a letra “A” como está no gabarito oficial 
 
Resultado do Recurso: Deferido 
Alternativa correta é  a letra “B”. 
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Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
Nº do Protocolo:004/2010 
Nº da Questão: 37 
Questionamento: No livro do PROFAE (Colégio CIERP) afirma que:” manter 
segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua 
atividade profissional, além de de um dever, é uma responsabilidade. “ pag 21., 
sendo correto a letra “D” e não a letra “A” como está no gabarito oficial 
 
. 
Resultado do Recurso: Indeferido 
Alternativa correta é  a letra “B”. 
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