CODESP- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA
O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA
Porciúncula - RJ / Natividade - RJ

RETIFICAÇÃO Nº 011/2018
Ao Edital 011/2018 - RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS GABARITOS PRELIMINARES E
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA

O CODESP - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública (RJ) e a G-Strategic Gestão,
Assessoria, Serviços e Logística, tornam público a RETIFICAÇÃO ao Edital 011/2018 - RESULTADO DOS
RECURSOS RELATIVOS AOS GABARITOS PRELIMINARES E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA, que passa a ter
a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital.
No Edital 011/2018 - Resultado dos Recursos Relativos aos Gabaritos Preliminares e Questões da Prova
Objetiva no julgamento dos Recursos interpostos pelos candidatos ao cargo de ENFERMEIRO ESF, ONDE

SE LÊ:
QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Recurso não assiste

ao recorrente, visto que a resposta correta é “A”, pois, segundo o Ministério da Saúde, a padronização de aplicação
da vacina BCG é no braço direito (intradérmica e não no deltóide que é um músculo), e as outras a recomendação é
no braço esquerdo. Somente no caso de impossibilidade deve ser feita em outro local, sendo assim, são
padronizadas no MSD. ( Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf)
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

LEIA-SE:
QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. Recurso não assiste
ao recorrente, visto que a resposta correta é “B”, pois, a questão não solicita que se identifica as atribuições e sim
qual delas não é, o EXCETO ao final da questão aponta essa indicativa, sendo assim, a atribuição incorreta é a
explanada pelo candidato e a apontada no caderno de atenção à saúde como atribuição médica.
No que diz respeito às ações previstas pelas políticas públicas de saúde para o controle de câncer de mama na
atenção primária, o enfermeiro tem um papel fundamental e encontra um amplo espaço para o desenvolvimento
das atividades diárias, pois mantém considerável a utonomia nas suas práticas.
A ele são atribuídas as seguintes ações: realizar atendimento integral às mulheres; realizar consulta de enfermagem
(coleta de exame preventivo e exame clínico das mamas, solicitar exames complementares e prescrever medicações,
conforme protocolo ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições
legais da profissão); realizar atenção domiciliar, quando necessário; manter a disponibilidade de suprimentos;
coordenar e supervisionar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e da equipe de enfermagem.
Fonte: Caderno de Atenção Básica nº 14 – Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama - Ministério da Saúde
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”
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