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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 15.16 do Edital de Abertura nº 005/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 005/2019: 

15.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as Provas Objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

15.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova 

Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

15.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 

inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “B” para “A”, tendo em vista que, conforme bibliografia pertinente, quanto à natureza do assunto tratado em um 

documento, ele pode ser: ostensivo, sigiloso, secreto, confidencial e reservado. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR DE BATERIA E PERCUSSÃO 

QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da alternativa correta, pois onde leu-se “Gongê” deveria se ler “Gonguê”. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: PROFESSOR DE VIOLÃO INTERMEDIÁRIO 

QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “A” para “B”, tendo em vista que tanto o violão quanto o violoncelo podem ser genericamente classificados como 

instrumento de cordas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DESENHISTA 

QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da alternativa correTa, pois o item 5.1 da NBR 13142/99 expõe que “as cópias devem 

ser dobradas de modo a deixar visível a legenda” e não “[...] feitas de modo a deixar a legenda visível. Portanto recurso deferido. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: MÉDICO ANGIOLOGISTA/CIRURGIA VASCULAR 

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o uso de escleroterapia com espuma pode ser considerado 

tratamento alternativo ao tratamento cirúrgico ou por termoablação das safenas insuficientes (CEAP C2-6) e não (CEAP C0-2), 

como classificado na questão. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação do enunciado, pois o mediastino é uma estrutura e não um órgão. A região mais 

frequentemente acometida é o mediastino, configurando grandes massas, o baço, os pulmões em menor proporção e raramente a 

medula óssea. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a falta de informação no enunciado que impossibilitou sua resolução por parte dos candidatos, pois faltou citar o 

local do sangramento varicoso. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista um equívoco na formulação da alternativa correta, pois onde leu-se “pênfigo folináceo” deveria se ler “pênfigo 

foliáceo”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “C” para “B”, tendo em vista que é no caso de AVCI com indicação de trombólise que se deve baixar a PA mais 

agressivamente, devido ao risco de transformação hemorrágica da associação do trombolítico + PA muito elevada. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO GENERALISTA - ESF 

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o teste de Kleihauer-Betke é o método-padrão para a detecção da 

hemorragia feto-materna, através da diferenciação de hemácias contendo hemoglobina fetal (HbF) daquelas contendo 

hemoglobina do adulto, por meio da resistência à eluição ácida que a primeira apresenta,  tendo por objetivo determinar a 
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quantidade de imunoglobulina anti-D que uma mulher Rh negativa deve receber para prevenir o desenvolvimento de anticorpos ou 

proteínas anormais, que possam se desenvolver contra seu feto, e não para determinar a quantidade de imunoglobulina anti-D em 

mulheres Rh negativas. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “D” para “C”, tendo em vista que a questão corresponde a um caso clínico clássico de hanseníase, ou seja, lesões de 

pele que se apresentam com diminuição ou ausência de sensibilidade, acometimento de nervo periférico, perda de pelos 

(alopecia), perda das sensibilidades térmica, dolorosa e tátil. Por nem sempre evidenciar o Mycobacterium leprae nas lesões 

hansênicas ou em outros locais de coleta, a baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico da hanseníase. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA 

QUESTÃO Nº 20 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “D” para “A”, tendo em vista que, conforme PCDT 2018 Manejo Paciente HIV do MS, o provável agente oportunista no 

caso seria o Cryptosporidium.  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, 25 de setembro de 2019 

Instituto AOCP  


