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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 n° 03/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 03/2015:  

12.8 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. 

12.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da 

mesma 

será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

12.10 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 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista que as alternativas (B) e (E) estão corretas, pois expressam a mesma quantidade de produto, só que em 

unidades de medidas diferentes. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM NECROPSIA 

QUESTÃO Nº 26 

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 existência de duas alternativas corretas, (A) e (D), pois o termo frontal, alternativa (A), e o termo coronal, 

alternativa (D), são empregados para descrever o mesmo padrão de secção. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista que, de acordo com o Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada, sétima edição, capítulo 9 

– página 300, existem duas alternativas corretas para essa questão. Alternativa (A) “Proeminência vertebral e o processo 

xifoide” e alternativa (E) “Proeminência vertebral e a Apófise xifoide”. Portanto recurso deferido. 
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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista que, no caso da alternativa (C), a colocação é facultativa, não havendo, portanto, inadequação. No entanto, com 

relação à resposta preliminarmente considerada correta, há uma expressão partitiva e que aceita duas formas: plural e singular. 

Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: CIRURGIÃO – DENTISTA 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista que na primeira alternativa o termo “sempre” foi mal empregado, porque, de acordo com bibliografia, em alguns 

casos pode ocorrer a revascularização da polpa. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

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 (C) para (D), tendo em vista que o enunciado possibilitou dupla interpretação. 

As indicações de polpotomia são: dentes decíduos com problemas pulpares; dentes decíduos cariados, cuja profundidade da 

lesão pode, quando da remoção da dentina infectada, apresentar probabilidade de exposição pulpar; casos de pulpite em fase 

inicial, quando, ao se praticar a polpotomia, ainda, há sangramento considerado normal. O capeamento pulpar direto deve ser 

reservado somente para exposições mecânicas ou traumáticas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA – PERFUSIONISTA 

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 duas alternativas corretas (C) e (E) considerando que no enunciado não está citado qual é o nível de 

hemoglobina seguro para a hemodiluição, induzindo, portanto, o candidato a duas interpretações. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: ENFERMEIRO – CENTRO CIRÚRGICO 

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 que o enfermeiro de centro cirúrgico, na aplicação da SAEP, deverá conhecer e avaliar o paciente na véspera 

da cirurgia (pré-operatório imediato), com a visita pré-operatória; assisti-lo no transoperatório; e acompanhá-lo no pós-

operatório, o que envolve a assistência na sala de recuperação pós-anestésica e a realização da visita pós-operatória no 

período de pós-operatório imediato, avaliando as condições do paciente e toda a assistência prestada no centro cirúrgico. No 

caso da sequência apresentada na alternativa (B), o período pré-operatório mediato está incorreto, não havendo outra 

alternativa que melhor retrate a sequência adequada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – DERMATOLÓGICA 

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 (D) para (B), tendo em vista que não foi descrita a situação da úlcera, apenas informado que ela é de 

estágio III. Portanto, a alternativa correta é a letra (B) - AGE (ácidos graxos essenciais), pois é a única cobertura de curativo em 

que não há contraindicação para a sua utilização (FERREIRA, SOUZA, RIGOTTI, LOUREIRO, 2012). Portanto recurso 

deferido. 

 

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

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista divergências entre biografias sobre o início do trabalho de parto prematuro. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

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 (B), tendo em vista cuidados/intervenções que devem ser realizadas frente ao recém-

nascido com diagnóstico de enfermagem de padrão respiratório ineficaz relacionado à imaturidade pulmonar, neurológica, 

vascular, alveolar e muscular, que são: -Posição para facilitar a expansão das vias aéreas e evitar acúmulo de secreções 

(decúbito ventral pode ser preferido em bebês prematuros para aumentar a expansão torácica e oxigenação). -Acompanhar de 

perto alterações do padrão respiratório desejado- oximetria de pulso, gasometria arterial, sinais clínicos de má oxigenação, 

gemido, batimento de asa de nariz, apneia, taquipneia, retrações e cianose. -Monitorar sinais vitais para detectar alterações no 

quadro clínico, tais como diminuição do débito cardíaco (má perfusão, moteamento, deteriorização do estado respiratório). -

Auxiliar na administração do surfactante exógeno e monitorar a tolerância do paciente ou mudança do quadro clínico. -Aspirar a 

orofaringe, nasofaringe, traqueia ou tubo endotraquel, somente quando necessário e com base na avaliação respiratória. -

Realizar percussão suave, vibração e drenagem postural com base na avaliação das necessidades e tolerância do recém-

nascido. Sendo assim, a alternativa correta é a (B) F-V-V-V. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DO TRABALHADOR 

QUESTÃO Nº 38 

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 questão se refere à técnica de enfermagem de limpeza de unidade 

de paciente que descreve que a realização da limpeza da unidade requer conhecimentos básicos de assepsia e uso de técnica 

adequada, visando evitar a disseminação de microorganismos e a contaminação ambiental. Assim, o profissional responsável 

por essa tarefa deve ater-se a algumas medidas de extrema importância: - executar a limpeza com luvas de procedimento; - 

realizar a limpeza das superfícies com movimentos amplos e em um único sentido; - seguir do local mais limpo para o mais 

contaminado; - colocar sempre a superfície já limpa sobre a outra superfície limpa; - limpar com solução detergente e, em 

seguida, remover o resíduo; - substituir a água, sempre que necessário. de acordo com o Manual da ANVISA sobre Limpeza e 

Desinfecção de Superfícies em serviços de Saúde (2010) é recomendável a utilização de luvas de borracha  de cores distintas 

aos profissionais de limpeza de forma que cada ambiente tenha uma cor correspondente, tais recomendações são validas e 

essenciais aos profissionais de higienização, no entanto, aos profissionais de enfermagem a limpeza da unidade de 

enfermagem ocorre de maneira distinta sendo utilizada para tal a luva de procedimento conforme descrito nas demais 

literaturas já citadas. Destaca-se ainda que nesse mesmo manual é explicitado quais aspectos da limpeza da unidade do 

paciente é de responsabilidade da enfermagem e quais são de responsabilidade da higienização. Desse modo, a questão teve 

seu gabarito alterado. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE MENTAL 

QUESTÃO Nº 37 

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, ainda que diversas literaturas científicas apontem como efeitos 

comuns os sintomas apresentados na assertiva “III. fraqueza, náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia.”, as bulas dos 

medicamentos trazem tais sintomas como sendo “reações adversas menos comuns”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de (E) para (A), tendo em vista que seu enunciado solicita que seja informado verdadeiro ou falso e a 

questão apresenta duas assertivas falsas. Sendo falsa a primeira assertiva “Manter paciente sentado com as pernas fletidas.”, 

pois deve se manter o paciente com as pernas pendentes segundo a literatura, e falsa também a última assertiva “Não há 

necessidade de preparar material de entubação.”, pois segundo a literatura existe sim necessidade de preparar material, visto 

que em paciente com edema Agudo de Pulmão o quadro clínico pode exigir tal conduta. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA – RADIODIAGNÓSTICO 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista que, apesar da resolução do Governo Federal Brasileiro 1016/2005, divulgada pelo Ministério da Saúde, não 

citar que o simulador seja cilíndrico, como divulgado pela Associação Americana (AAPM), todos os simuladores adquiridos 

pelos serviços de radiodiagnóstico são cilíndricos e os protocolos internacionais também referem que o simulador seja 

cilíndrico. 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, 04 de março de 2016. 

Instituto AOCP 

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

