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Respostas aos Recursos 
Nível Médio 

 
Conhecimentos Gerais 

 
- Legislação 
• Questão 25 – Anulada, em virtude da possibilidade de mais de uma resposta correta. 
 

Nível Superior 
Conhecimentos Gerais 

 
- Língua Portuguesa 
• Questão 6 – Anulada, em virtude de haver mais de uma resposta correta, pois a palavra 

contenção (Opção A) também pode ser grafada com S. 
 

Conhecimentos Específicos 
- Administrador Hospitalar 
• Questão 41 – Gabarito alterado para E, pois somente materiais usados na manutenção do 

hospital não caracterizam resíduos biológicos infecciosos. 
 
- Biólogo em Saúde 
• Questão 46 – Gabarito alterado para D, pois a ordem dos eventos para  produção da vacina 

é III – II – IV – I. 
• Questão 50 -  Gabarito alterado para E, pois estão corretas as afirmativas I e III. 
 
- Enfermeiro 
• Questão 31 – Anulada, em virtude de haver mais de uma opção que pode ser considerada 

correta. 
• Questão 33 – Anulada, em virtude de não haver resposta totalmente correta. 
• Questão 34 – Anulada, em virtude da possibilidade de que mais de uma resposta possa ser 

considerada correta. 
 

AVISO 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

QUESTÃO 39 
 
          Tendo em vista ter constatado a existência de publicações oficiais que estabelecem 
diferentes faixas etárias para a aplicação da vacina tríplice viral, a FUNDAÇÃO 
CESGRANRIO decidiu ANULAR a Questão 39 da prova de Conhecimentos Específicos do 
cargo de Enfermeiro, uma vez que há mais de uma resposta que pode ser considerada 
correta. 
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- Farmacêutico 
• Questão 45 – Anulada, por uso indevido da palavra “atenuação” no enunciado da questão e 

consequente inexistência de resposta correta. 
 
- Fonoaudiólogo 
• Questão 44 – Gabarito alterado para B, pois a resposta correta é esofágica. 
 
- Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço 
• Questão 46 – Anulada, em virtude da possibilidade de haver mais de uma resposta correta, 

conforme a bibliografia que seja consultada. 
 
 
 
 
 
 
- Médico Endocrinologista 
• Questão 41 – Anulada, em virtude de haver duas respostas que podem ser consideradas 

corretas. 
 
- Médico Mastologista 
• Questão 43 – Gabarito alterado para A, pois a resposta correta é “apresentar um VNPI com 

somatório dos escores de 8 e 9”. 
 

- Médico Oftalmologista 
• Questão 48 – Anulada, em virtude de ter faltado a palavra “grave” no enunciado da questão, 

o que prejudicou a resposta. 
 
- Médico Otorrinolaringologista 
• Questão 41 – Gabarito alterado para B, pois estão corretas as afirmativas I e II. 
 
- Médico Radiologista 
• Questão 47 – Gabarito alterado para C, pois os tecidos limites solicitados são “osso e 

pulmão”. 
 
- Psicólogo 
• Questão 41 – Anulada, em virtude de haver mais de uma resposta correta. 
• Questão 48 – Anulada, pois não havia opção inteiramente correta. 
 
 

 


