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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura nº 03/2014 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL, interpostos contra as 

questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 12.10 do Edital de Abertura n° 03/2014, se da análise do recurso resultar anulação de 

questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que, apesar de “girafa” ser a única alternativa que não se encaixa com as outras que 

são um grupo de peixes, podemos admitir outros fatores de lógica, como vogais, consoantes. Portanto recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o Modelo Médico-Assistencial Privatista ainda é vigente no Brasil, apesar de não 

ser o predominante. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM NECROPSIA 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que, além da alternativa “E”, a alternativa “B” também pode ser considerada correta, 

pois o hidróxido de amônia também é usado para a mesma finalidade, ou seja, neutralização do formaldeído. Portanto 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o tópico osteotécnica não contempla o Conteúdo Programático previsto no Edital 

desse Concurso. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que a descrição contida na maioria dos livros consultados (Tratado de 

posicionamento radiográfico e anatomia associada, K.L. Bontrager, J.P. Lampignano, 8va edição (2014), página 16. / Manual 

Prático de Técnicas e Posicionamento Radiográfico, K.L. Bontrager, J.P. Lampignano, 8va edição (2014), página 272. / 

Radiologia básica, Michael Y. M. Chen, Thomas L. Pope, David J. Ott, 2da edição (2012), página 227. / Radiologia: técnicas 

básicas de bolso, R. Leal (2005), página 103. / Guía prático de radiologia: Posicionamento básico, M. Felisberto, 2da 

edição(2009), página 115.) apresenta que a rotação de Ferguson não é um posicionamento adequado para realização de 

radiografia simples de abdome. Sendo assim, a única alternativa INCORRETA é a “C”. Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH  

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o recurso se fundamenta no fato de não constar no inciso IV do §1º do art. 2º do 

Regimento Interno da EBSERH que, dentre as finalidades apontadas nesse inciso consta que deve estar em consonância 

com as necessidades decorrentes da missão da EBSERH. Tal expressão constava no Regimento da 1ª revisão. Portanto 

razão assiste aos recorrentes, motivo pelo qual deve ser anulada a presente questão. Assim, o recurso foi deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA ÀO SUS  

QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “A” também pode ser considerada correta, pois o acesso aos serviços 

de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do SUS e não o único. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura pertinente. Portanto recurso deferido. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO – AUDITORIA E PESQUISA 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois a auditoria do SUS 

é um dos instrumentos de controle interno que tem a finalidade de contribuir com a gestão por meio da análise dos resultados 

das ações e serviços públicos de saúde. Esta auditoria visa contribuir para garantia do acesso oportuno e da qualidade da 

atenção oferecida aos cidadãos e tem papel importante no controle do desperdício dos recursos públicos, colaborando para a 

transparência e maior credibilidade da gestão pública. 

A existência da área de auditoria traz benefícios ao SUS, pois instrumentaliza o gestor com dados sobre as fragilidades e 

potencialidades do sistema de saúde, municiando o seu planejamento e fomentando a adequação das políticas e das ações 

para o melhor atendimento à população. Além disso, otimiza o uso de recursos com a finalidade de diminuir o desperdício e 

combater a corrupção. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA – PERFUSIONISTA 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “A” para “E”, tendo em vista que a atividade de protrombina mínima aceitável para uma coagulação 

adequada, após a circulação extracorpórea, corresponde a, aproximadamente, 75 a 80% do normal. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois as reações citadas pelo enunciado 

podem descrever tanto um quadro de reação anafilática, quanto uma reação do sistema complemento. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – CENTRO CIRÚRGICO 

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a sequência correta seria: Pálpebra, 

Glândula, Veia, Bexiga e Vaso Sanguíneo. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: ENFERMEIRO – HEMOTERAPIA 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois com uma boa investigação e exames 

ideais, os pais podem saber do diagnóstico de talassemia em seu filho com menos de 1 ano de idade. O ideal é realizar a 

confirmação diagnóstica entre os três e os seis primeiros meses de vida. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “B” para “D”, tendo em vista que a doença pode ocorrer em mulheres, mas pode ser transmitida 

pelo cromossomo “X” do “XY” masculino. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – INFECÇÃO HOSPITALAR 

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que um erro na formulação do enunciado causou a possibilidade de dupla interpretação 

da questão, visto que a citação de deiscência consta como uma condição presente na infecção profunda do sítio cirúrgico, 

enquanto no enunciado, dos critérios para classificação de infecção superficial, consta apenas a drenagem de exsudato 

purulento pela incisão e/ou abertura da incisão pelo médico assistente, especificação não considerada na formulação da 

questão. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas sendo elas “E” e “B”, pois a indicação do 

cateter vesical depende do estágio da úlcera. Como este não foi citado, a questão abre margem para dupla interpretação. 

Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “E” para “B”, tendo em vista que o correto é “preparo da pele com gluconato de clorexidina” ao invés 

de “degermação da pele”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “B” para “C”, tendo em vista que a citação dos serviços de apoio da CCIH encontra-se assim 

distribuído na referência (BRASÍLIA. Anvisa. Ministério da Saúde (Ed.). Curso Básico de Controle de Infecção 

Hospitalar: Caderno E1 Setores de Apoio e o Controle de Infecção Hospitalar. 2000. Disponível em: 
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http://www.sbrafh.org.br/site/public/temp/4f7baaa60c51c.pdf. Acesso em: 08 mar. 2015.): 

Unidade de alimentação, nutrição e lactário – p. 08 / Lavanderia hospitalar e o controle de infecção – p. 14 / Serviço de 

farmácia – p. 20 / Limpeza e desinfecção de superfícies – p. 25 /  Resíduos sólidos de serviços de saúde – p. 31. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – NEFROLOGIA 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro na formulação dos valores presente no enunciado da questão, onde lê-se 15/10 

deveria estar 150/100mmHg. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro na formulação do enunciado da questão, pois o número da Resolução RDC-

154/2004 foi escrito equivocadamente como RDC-150/2004. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que, muito embora a realização de urina rotina em crianças em idade escolar, desde 

1977, tenha se mostrado como medida extremamente custo-efetiva, adotada em vários países, como Japão, atualmente 

artigos da literatura americana questionam tal conduta. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta, enquanto no enunciado é solicitada 

apenas uma alternativa INCORRETA, pois além da alternativa “E”, apontada no gabarito preliminar, as alternativas “B” e “D” 

também estão incorretas, visto que a dosagem de PTH deve ser realizada em todos pacientes em dialise, independente da 

modalidade dialítica e, o diagnóstico de osteíte fibrosa é baseado em histologia (biópsia óssea), e não em valores de PTH, 

que faria o diagnóstico de hiperparatiroidismo. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – ONCOLOGIA 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro na formatação da prova, que comprometeu a leitura do enunciado da questão. 

Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

http://www.sbrafh.org.br/site/public/temp/4f7baaa60c51c.pdf
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro na formatação da prova, que comprometeu a leitura do enunciado da questão. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a literatura aponta que a fração estimada de oxigênio de 28% é geralmente atingida 

com a oferta de um fluxo de oxigênio de 2L/min. Contudo, existem publicações que estimam que a oferta de oxigênio de 

2L/min em cateter nasal pode variar de 24% a 33%. Assim, existe mais de uma alternativa possível, já que o enunciado 

solicita que se assinale um valor “aproximado”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DA MULHER 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “E”, pois, conforme a 

bibliografia citada a seguir, a população-alvo e periodicidade dos exames de rastreamento de câncer de mama são: Mulheres 

de 40 a 49 anos-ECM anual e, se alterado, mamografia; Mulheres de 50 a 69 anos-ECM anual e mamografia a cada dois 

anos; Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado-ECM e mamografia anual. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de 

Atenção Básica. Controle dos Cânceres do colo do útero e da mama. 2. Edição. Brasília-DF. 2013. Pg. 93. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cab13.pdf Acesso em 27/01/2015. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NEONATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas INCORRETAS, enquanto no enunciado é solicitada 

apenas uma alternativa INCORRETA, sendo elas “A” e “B”. A alternativa “A” está incorreta, pois um dos objetivos da visita 

domiciliar, segundo o caderno 33 (Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento) à família e ao recém-nascido, não é 

estabelecer apego entre equipe e família e sim vínculo profissional, confiança. O vínculo/apego é uma relação estabelecida 

entre bebê e pais/cuidadores. A alternativa “B” está incorreta também, pois um dos benefícios da visita domiciliar é a 

“Melhoria de alguns problemas de comportamento da criança” e não “Melhoria de alguns problemas de comportamento de 

algumas crianças”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO – DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cab13.pdf%20Acesso%20em%2027/01/2015
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que existem basicamente dois tipos de sensibilidade na língua: sensibilidade geral (tato, 

dor, calor) e a sensibilidade especial (gustação). Toda a inervação sensitiva da língua é segmentada em duas regiões: o 1/3 

posterior ao “V” da língua e os 2/3 anteriores ao mesmo. A sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua é uma função do 

nervo trigêmeo, V par craniano. No 1/3 posterior, esta sensibilidade é função do nervo glossofaríngeo, IX par craniano. A 

sensibilidade especial da gustação no 1/3 posterior da língua é função do nervo glossofaríngeo; já os 2/3 anteriores do nervo 

facial, VII par craniano. Sendo assim, por não ter sido especificado que se tratava da sensibilidade geral, a questão deverá 

ser anulada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA – RADIODIAGNÓSTICO 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas INCORRETAS, enquanto no enunciado é solicitada 

apenas uma alternativa INCORRETA, pois além da alternativa “C”, apontada no gabarito preliminar, a alternativa “B” utiliza o 

termo “mAs”, quando o correto deveria ser mA, uma vez que a fluoroscopia é uma filmagem e não se controla o tempo para a 

produção da imagem. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois todos os objetos são aumentados 

na imagem e quanto maior a distância em relação ao filme, maior esse aumento. A sobreposição de objetos dificulta 

identificá-los e ainda causa perda do contraste. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o tema abordado pela questão não contempla o Conteúdo Programático previsto 

em edital. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa correta está incompleta. O termo “calibração” é genérico, devendo ter 

o complemento a que se refere no caso “do número de CT”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA – RADIOTERAPIA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a única alternativa INCORRETA seria a letra “B”, pois a quantidade de feixes 
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direcionados ao chão são mais comuns que parede e teto, levando a ter um fator de uso maior. Sendo assim, por existir mais 

de uma alternativa correta, a questão deverá ser anulada. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois a radioterapia intraoperatória deve 

ser realizada em apenas uma única sessão, uma vez que ocorre enquanto o paciente é operado, combinando duas 

modalidades de tratamento (radioterapia e cirurgia). Pode-se utilizar feixes de elétrons e o uso do aplicador delimita a área 

alvo. Portanto recurso deferido 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta, pois qualquer atividade envolvendo 

radiação ou exposições deve ser justificada em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido positivo para a 

sociedade, assim, o uso apenas para demonstração não produz benefício, não sendo justificada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o Ligamento Anular encontra-se no cotovelo que envolve a cabeça do rádio, 

mantendo-a em contato com a ulna, mas também é encontrado no túnel do tarso que é um canal osteofibroso cujo 

componente fibrotendinoso é constituído pelo ligamento anular do tarso. Este se insere no maléolo interno e na face interna 

do calcâneo. Então o Ligamento Anular existe em outras partes do corpo humano, além de estar presente na articulação do 

cotovelo, também se encontra na articulação do tornozelo. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que as forças físicas da água agindo sobre um organismo imerso, provocam alterações 

fisiológicas, afetando quase todos os sistemas do organismo, promovendo relaxamento, diminuição da dor e aumento da 

circulação. CAMPION, M. R., traz que os efeitos fisiológicos são vários, mas considera o relaxamento muscular e alívio da 

dor como terapêutico e não fisiológico. Então não há resposta correta a ser assinalada. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 
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mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “D”, a qual se refere à Bronquiectasia, nesta doença também ocorre 

aumento no volume de secreção de muco suficiente para causar expectoração, assim tanto a tapotagem e vibração não 

fazem a remoção da secreção, apenas descolam ou soltam a secreção aderida na parede da traqueia, brônquios ou 

bronquíolos, necessitando nesse caso de uma técnica de eliminação ou expectoração. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – SAÚDE DA MULHER 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “A” para “C”, tendo em vista que a bexiga neurogênica hiperativa é definida como a presença de 

contrações involuntárias do detrusor, espontâneas ou provocadas durante o estudo urodinâmico, sendo desencadeada por 

estímulos e a hipoativa como a diminuição ou incapacidade de contração, gerando uma incapacidade de obter o 

esvaziamento vesical completo. Por isso a alternativa que corresponde às definições acima é a “C” e não a “A” conforme 

apresentada no gabarito. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que todas as alternativas são fatores de risco para alteração do sono-vigília em UTI. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas. Portanto recurso deferido. 

 

 Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

Maringá, 20 de Março de 2015. 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.br/

