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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2017 – MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO/RS 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA 
 
 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

QUESTÃO: 28 GABARITO PRELIMINAR: A 

 
A Associação Internacional para Estudos da Dor define dor como “uma experiência de sensação desagradável e 
emocional com lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos de dano”. Em relação à classificação da 
dor, de acordo com a sua duração, é CORRETO afirmar que: 
 
a) A dor aguda é uma dor decorrente de uma lesão recente nos tecidos corporais.  
b) A dor crônica é a que persiste por mais de 3 dias. 
c) A dor aguda é uma dor que persiste por mais de 3 meses. 
d) A dor crônica só dura o tempo esperado de resolução da condição clínica que motivou a sua existência. 
 

 
Tendo em vista o recurso interposto, manifesta-se a Banca Examinadora conforme segue: 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no tópico “Noções de anatomia e fisiologia humana: alterações anatômicas e sinais vitais”, 
sendo que foi elaborada com base na obra: CLAYTON,B. D.; STOCK,Y. N. Farmacologia Na Prática da 
Enfermagem. 
 

De acordo com a referida obra (p. 321), temos que: 
 

De acordo com a duração, a dor pode ser descrita como aguda ou de curta duração, e crônica ou 
de longa duração. A dor aguda é decorrente de lesão recente nos tecidos corporais (p. ex., 
pele, músculo e vísceras) e a intensidade é geralmente proporcional à extensão dessa lesão. [...] A 
dor crônica persiste por mais de três meses além do tempo esperado de resolução da 
condição clínica que motivou a ocorrência da dor. 
[grifo nosso] 

 

Em sendo assim, a única alternativa correta na questão é “a” e, portanto, o gabarito deve ser mantido. 
 
 
CONCLUSÃO: RATIFIQUE-SE o gabarito preliminar. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 08 de junho de 2017. 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 


