PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU- CE
DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO
PRELIMINAR
I
DOS RECURSOS
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao
cargo, FISIOTERAPEUTA que insurgem contra a publicação do Resultado dos
candidatos APROVADOS, conforme disposto no CONCURSO PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME
EDITAL 001/2016.
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA
QUESTÕES

19
20
24
36

II
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS
Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:

Questão 19
Procedem as alegações do recorrente.
QUESTÃO NULA
DEFERIDO

Questão 20
Procedem as alegações do recorrente.
QUESTÃO NULA
DEFERIDO

Questão 24
Procedem as alegações do recorrente.
Responde à questão: A alternativa “A”

DEFERIDO

Questão 36
Não Procedem as alegações do recorrente.
Movimentos respiratórios irregulares superpostos a qualquer fase do capnograma
chamam a atenção para desadaptação à ventilação (anestesia, sedação e/ou bloqueio
neuromuscular insuficientes, ajuste inadequado do respirador), entende-se que o artigo
e/ou no texto refere-se a anestesia insuficiente, sedação insuficiente e/ou bloqueio
neuromuscular insuficiente, utiliza-se o artigo para evitar o excesso de escrita da palavra
insuficiente. Bloqueadores neuromusculares (BNMs) são utilizados em anestesia para
prejudicar a transmissão neuromuscular e proporcionar relaxamento da musculatura
esquelética. Essas drogas permitem ao anestesiologista realizar a intubação orotraqueal,
facilitam a ventilação e promovem condições operatórias ótimas, por exemplo durante
laparotomia. A anestesia adequada visa aliviar o sono, melhorar a ventilação, diminuir a
ansiedade e promover os cuidados de enfermagem adequados. Mantendo a resposta C
como correta na questão.

Fonte: Revista Brasileira de Anestesiologia – Monitorização da Respiração
Em:http://ebm.ufabc.edu.br/wp-content/uploads/2014/09/Amaral-1992Monitoriza%C3%A7%C3%A3o-da-respira%C3%A7%C3%A3o-oximetria-ecapnografia.pdf
Fonte: Sociedade Brasileira de Anestesiologia – Farmacologia dos Bloqueadores
Neuromusculares
Em:
http://grofsc.net/wp/wp-content/uploads/2013/06/FARMACOLOGIA-DOSBLOQUEADORES-NEUROMUSCULARES-E-ANTICOLINESTARAXICOS.pdf
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro – Sedação, Anestesia e Analgesia em
Unidade de Terapia Intensiva
Em: http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=425

INDEFERIDO

DAS CONCLUSÕES
Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os
mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões
e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2016 que
rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora constitui-se na última
instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão
recursos adicionais”.
Publique-se,
Fortaleza – CE 23 de Março de 2016.
CONSULPAM

