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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

DO CONCURSO DE Pedro II (Cargos de Técnico em Enfermagem e Agrônomo).  

1) Recursos Contra as Questões de Técnico em Enfermagem;  

Nº da 
Questão Parecer 

01 
INDEFERIDO: Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
(ed. Objetiva), o sinônimo da palavra compaixão é piedade e os 
sinônimos da palavra vexame são aflição, opressão, vergonha, afronta 

09 

INDEFERIDO: Segundo Roberto Melo Mesquita, em Gramática da 
Língua Portuguesa (ed. Saraiva), a oração "Amor é fogo que arde sem se 
ver" representa um paradoxo ou oxímoro, pois "é um tipo de antítese 
que se expressa de forma mais radical. Consiste em duas ideias 
antagônicas, que se excluem mutuamente, mas que aparecem, ao mesmo 
tempo, em uma única estrutura frasal." 

25 

INDEFERIDO: A alternativa pede que seja identificada a alternativa 
INCORRETA. Sendo que a letra indicada refere-se de forma errada 
sobre o diagnostico da dengue. Pois o diagnóstico preciso só é possível 
com a confirmação laboratorial.

  

28 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, reclamação 
infundamentada. De acordo com: ANTICONCEPÇÃO DE 
EMERGÊNCIA. PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE. Brasília 

 

DF. 2005. Série F. 
Comunicação e Educação em Saúde. Série Direitos Sexuais e Direitos 
Reprodutivos - Caderno nº 3. Pag. 7. Diz que a AE não deve ser usada 
de forma planejada, previamente programada, ou substituir método 
anticonceptivo como rotina. E na alternativa C a questão descreve que 
deve ser usada de forma planejada... Portanto alternativa C é a única 
incorreta na questão. E na pag. 11 da mesma fonte diz: A elevada 
segurança da AE explica-se pelo tempo muito curto de tratamento epela 
baixa dose total administrada. 

32 

INDEFERIDO: A questão pede que seja indicada a única alternativa 
que não constitui exame complementar que ajuda no diagnóstico de 
doença pulmonar, desta forma a Endoscopia é o único exame que não 
constitui como complementar para diagnostico de doença pulmonar. 

 

*Não foram protocolados recursos contra o cargo de Agrônomo.   
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