
 

 

 

 

PREFEITURA DO RECIFE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – TARDE 
 

Página 1 de 8 

 

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

subitem 16.16 do Edital de Abertura nº 001/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 001/2019: 

16.8 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. 

16.9 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. 

16.10 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. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 

 

CADERNO: SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA 

QUESTÃO Nº 30 

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 alteração no estatuto Art. 194 São penas disciplinares: (Redação dada pela Lei nº 18.441/2017) 

I - advertência verbal;  

II - repreensão; 

III - multa; 

IV - suspensão; 

V - destituição de função; 

V - destituição de cargo em comissão; (Redação dada pela Lei nº 18.441/2017) 

VI - demissão; 

VII - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. 

Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 06 

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 não foi apresentada nenhuma alternativa em que a partícula “se” tenha sido corretamente analisada e 

classificada em “para se ter uma boa ideia”, pois o ‘se’ , no enunciado, pode ser considerado uma partícula expletiva, por não ser 

necessária ao acompanhar verbos no infinitivo impessoal. Portanto recurso deferido. 

 

 

https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/2017/1844/18441/lei-ordinaria-n-18441-2017-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-inquerito-administrativo-disciplinar-e-da-comissao-central-de-inquerito-cci-alterando-os-artigos-183-184-185-187-188-194-197-198-199-200-202-203-204-205-207-208-209-211-212-213-214-236-e-239-revogando-os-artigos-232-e-233-do-estatuto-dos-funcionarios-publico-do-municipio-do-recife-aprovado-pela-lei-n-14728-1985-e-fixa-novos-valores-para-as-gratificacoes-pagas-aos-membros-da-comissao-central-de-inquerito-cci-e-da-comissao-de-acumulacao-de-cargos
https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/2017/1844/18441/lei-ordinaria-n-18441-2017-dispoe-sobre-a-reestruturacao-do-inquerito-administrativo-disciplinar-e-da-comissao-central-de-inquerito-cci-alterando-os-artigos-183-184-185-187-188-194-197-198-199-200-202-203-204-205-207-208-209-211-212-213-214-236-e-239-revogando-os-artigos-232-e-233-do-estatuto-dos-funcionarios-publico-do-municipio-do-recife-aprovado-pela-lei-n-14728-1985-e-fixa-novos-valores-para-as-gratificacoes-pagas-aos-membros-da-comissao-central-de-inquerito-cci-e-da-comissao-de-acumulacao-de-cargos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 30H 

QUESTÃO Nº 33 

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 “D”, tendo em vista que, de acordo com o artigo 1º da Lei nº 8.142/1990, § 1°, A Conferência de Saúde reunir-

se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 

diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Desse modo, a alternativa “D” apresenta o mesmo teor do referido 

dispositivo legal, devendo, portanto, ser considerada a alternativa correta. Ainda, retificamos o gabarito ao considerar a alternativa 

“C” como incorreta porque seu teor refere-se a outro instrumento de controle social, os Conselhos (art. 1º, § 2° da L. nº 

8.142/1990). Portanto recurso deferido. 

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 a existência de divergências na literatura pertinente que possibilitaram dupla interpretação por parte dos 

candidatos, pois há teorias diferentes quanto às fases do capitalismo contemporâneo, de modo que poderiam ser consideradas 

verdadeiras tanto a alternativa A quanto a alternativa B, uma vez que não foi indicado no enunciado sobre qual abordagem teórica 

a questão se referia. Assim, mesmo considerando que é consenso entre os autores contemporâneos que o capitalismo entrou em 

sua nova fase durante a década de 1970 (LEITE, 2014), entendemos que há controvérsia quanto á nomenclatura dada a essa fase 

atual do capitalismo, razão pela qual a questão será anulada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 40H – USF  

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 a existência de divergências na literatura pertinente a respeito da aposição do carimbo pelos profissionais de 

Enfermagem quando da realização de trabalhos profissionais. Enquanto a Resolução nº 545/2017, em seu art. 5º, torna obrigatório 

o uso do carimbo, o Código de Ética, aprovado pela Resolução nº 564/2017, aponta que o uso é facultativo. Em nota, o Conselho 

Federal de Enfermagem, por meio do DESPACHO ASSLEGIS/COFEN nº015/2018 conclui a sobreposição da Resolução 

nº545/2017 à Resolução nº564/2017, de modo que torna OBRIGATÓRIO o uso do carimbo para as anotações de enfermagem. 

Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 34 

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 emprego do termo DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) no lugar de IST (Infecções Sexualmente 

Transmissíveis) não prejudica o entendimento da questão e não altera sua resposta. Entretanto a literatura aponta que as 

doenças/infecções sexualmente transmissíveis resultam em ônus indireto para a economia do País, os quais são somados aos 

custos diretos decorrentes das internações, tratamentos, procedimentos e medicamentos necessários, elevando os custos totais. 

Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO 20H ACUPUNTURA 

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 a ausência de informações relevantes no enunciado da questão o que impossibilitou a interpretação adequada por 

parte dos candidatos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 20H ALERGIA E IMUNOLOGIA  

QUESTÃO Nº 46 

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 “D”, tendo em vista que o quadro clínico é de fato compatível com alergia ao látex tipo IgE mediada. Dentre os 

componentes alergênicos o Heb v 6 é o mais relacionado a esses tipos de reações e com os sintomas associados a frutas, como 

abacate, banana e avelã. A hidroquinona ou parafenilenodiamina são agentes relacionados aos quadros de dermatite de contato 

alérgica e não a reações do tipo IgE mediada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 20H ANGIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 47 

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 o explanado no livro Doenças Vasculares Periféricas – 5ª. Edição Maffei e cols: A ausculta 

também é obrigatória no exame arterial. Deve ser feita de rotina em todos os pacientes, principalmente nos idosos, como parte do 

exame físico geral. É feita com um estetoscópio comum sobre as artérias carótidas, subclávias, aorta e seus ramos abdominais, 

artérias femorais e poplíteas. Deve ser realizada em qualquer nível quando houver suspeita de alteração local da artéria, como 

estenose, aneurisma, fístulas arteriovenosas e traumatismos. (Alternativa A – Correta) Nas grandes artérias, podem ser ouvidos 

normalmente batimentos, correspondendo à onda de pulso. (Alternativa E – Correta). Quando existe quebra de fluxo laminar do 

sangue, transformando-se em turbilhonar, surgem vibrações que têm origem nas paredes arteriais, as quais, como já foi descrito, 

dão origem ao frêmito na palpação e, à ausculta, se traduzem em sopro. Um sopro sistólico pode ocorrer nas estenoses de 

qualquer origem (Alternativa C – Correta) – tanto internas ao vaso, como placas de ateroma, espessamento de parede nas 

arterites e displasias, como por compressão externa. Deve-se tomar cuidado ao examinar uma artéria para não a pressionar 

excessivamente com o estetoscópio, o que pode ocasionar estenose e sopro. É claro que, nas oclusões arteriais totais, em que 

não há fluxo, também não pode haver sopro. A intensidade do som ouvido é aproximadamente proporcional ao grau de estenose 

existente e à velocidade do fluxo, (quanto maior a estenose, mais intenso é o sopro). Portanto a alternativa B está INCORRETA e 

deve ser assinalada como resposta à questão 47 em decorrência do enunciado solicitar que seja assinalada a alternativa 

INCORRETA, pelo fato de citar que a intensidade do som ouvido (na ausculta) é inversamente proporcional ao grau de estenose 

existente e à velocidade do fluxo; enquanto que o correto como demonstrado acima e muito bem descrito no livro do Maffei é que a 

intensidade do som ouvido é aproximadamente proporcional ao grau de estenose existente e à velocidade do fluxo. 

Esse sopro só aparece quando há determinado grau de estenose, podendo, entretanto, aparecer ou não na dependência da 

velocidade do fluxo. Por essa razão, os sopros, às vezes bem audíveis pelo aumento do fluxo arterial em consequência de 

exercícios ou de emoção, quando o paciente acabou de chegar a uma consulta, podem desaparecer após repouso. Esse fato 

também sugere a utilidade da ausculta de sopros arteriais depois de provas de esforço. (Alternativa D correta). Portanto recurso 

deferido. 
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CARGO: MÉDICO 20H CARDIOLOGIA 

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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois o ecocardiograma realizado inicialmente na 

paciente deixa bem sugestivo o diagnóstico, portanto não se faz necessário a realização do transesofágico. Em relação à 

alternativa B, ela encontra-se correta pois na alternativa não está determinado que a infecção pelo HIV não é um fator de risco, 

mas apenas que não é um fator de risco SIGNIFICATIVO, assim como cita o Prof. Braunwald em seu livro no capítulo 67 e página 

1578. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 20H CLÍNICA MÉDICA 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista e existência de duas alternativas idênticas, sendo elas “C” e “E”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 20H DERMATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 34 

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 divergências na literatura pertinente. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 20H GASTROENTEROLOGIA 

QUESTÃO Nº 44 

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 as hemorroidas que prolapsam e reduzem espontaneamente são classificadas como 

hemorroidas internas de grau 2. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

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 “E” para “D”, tendo em vista que o quadro descrito na questão se refere à síndrome de Osler-Weber-Rendu. Portanto 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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 incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “C” e “E” 

pois nem a vigilância endoscópica e nem a esofagomiotomia estão indicadas para pacientes com o quadro clínico apresentado no 

enunciado da questão. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO 20H GERIATRIA 

QUESTÃO Nº 34 

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 a anemia no idoso é consequência de três grandes diferentes vertentes de causalidade, 1/3 anemia causada 

por deficiências nutricionais, 1/3 decorrente de doenças crônicas e 1/3 causa inexplicada.  

Na literatura, as causas da anemia na pessoa idosa são definidas por categorias: (a) deficiência nutricional (deficiência de ferro, 

vitamina B12 e folato/ácido fólico); (b) doença renal crônica/doença crônica ou anemia da inflamação crônica; (c) anemia 

inexplicada. A deficiência de ferro afeta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo e permanece a causa principal de anemia em 

crianças, mulheres na pré-menopausa e idosos, com registro de 48,3% no NHANES III (Chaves, 2009). 

Há várias causas para a anemia por deficiência de ferro. Acredita-se, no entanto, que na pessoa idosa a perda crônica de 

sangue pelo trato gastrintestinal seja a mais comum. A redução na absorção, associada ou não à baixa ingestão de ferro ou ao 

uso de inibidores de bomba de prótons pode levar a deficiência, mas são causas incomuns de anemia. 

A presença de câncer é fator de risco importante para anemia, sobretudo quando presente no aparelho digestivo, pois provoca 

sangramento intermitente (geralmente imperceptível) e leva o idoso à anemia. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

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, sendo elas “A” e “B”, pois Cisaprida, metadona, Amiodarona, trazadona e 

haloperidol podem aumentar o intervalo QT. As combinações de fármacos com risco de prolongamento do iQT e de induzir TdP 

foram as seguintes: amiodarona + amantadina, citalopram + amiodarona, risperidona + nortriptilina, nortriptilina + tioridazina + 

trazodona, haloperidol + nortriptilina + sertralina, amiodarona + indapamida, clomipramina + paroxetina,amitriptilina + fluconazol, 

nortriptilina + tioridazina, trimetoprima + fluconazol. Portanto recurso deferido. 

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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “C” e “E”, 

pois é comum a ocorrência de HAS na fase aguda do AVE. No AVE isquêmico, a PA não deve ser reduzida, exceto se atingir níveis 

acima de 220 × 110 mmHg, ou se houver condições associadas que demandem intervenção imediata. Devese sempre evitar o 

uso de bloqueadores de canal de cálcio e a via sublingual para quaisquer medicamentos, dada a resposta abrupta e imprevisível. A 

Nicardipina é um BCC utilizado por via parenteral. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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 “B”, tendo em vista que a Escala de Braden (Tabela 26.1) é uma ferramenta de avaliação de risco para o 

desenvolvimento de Lesões de Pressão, sendo a única escala de risco validada para a língua portuguesa. Sua aplicação é fácil e é 

bastante usada na prática clínica por apresentar maior sensibilidade e especificidade que outras escalas. Foi desenvolvida por 

Barbara Braden e Nancy Bergstrom e publicada em 1987, disseminada principalmente nos EUA e no Brasil. É um instrumento de 

avaliação composto por 6 subescalas: (1) percepção sensorial, (2) umidade, (3) atividade, (4) mobilidade, (5) nutrição, (6) fricção e 

cisalhamento. Cada subescala tem uma pontuação que varia entre 1 e 4, exceto para fricção, que vai de 1 a 3. Portanto recurso 

deferido. 
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CARGO: MÉDICO 20H INFECTOLOGIA 

QUESTÃO Nº 41 

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 “E”, tendo em vista que a profilaxia preconizada é a espiramicina. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

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, para o caso clínico apresentado, a melhor alternativa de adequação do tratamento 

terapêutico é a troca do Tenofovir para a Abacavir. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 20H OFTALMOLOGIA 

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 que o músculo orbicular da pálpebra é inervado pelo facial. A porção orbitária do músculo orbicular está 

primariamente envolvida com o fechamento palpebral voluntário. A porção lacrimal do músculo orbicular (ou músculo de Horner) 

insere-se na crista lacrimal posterior. A porção pré-tarsal da porção palpebral do músculo orbicular está aderido ao tarso e ao 

músculo elevador da pálpebra. A linha cinzenta na margem palpebral corresponde a uma estreita faixa da porção pré-tarsal do 

orbicular. A inervação da porção superior é feita pelo ramo temporal do nervo FACIAL, enquanto a porção inferior é inervada pelo 

ramo zigomático do nervo facial. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 20H PEDIATRIA 

QUESTÃO Nº 31 

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 mais de uma alternativa correta, pois os benzodiazepínicos endovenosos devem ser aplicados 

lentamente quando pela via endovenosa, em velocidade máxima de 2mg/kg/min, pois a aplicação muito rápida apresenta risco de 

apneia e parada cardíaca que seriam os efeitos indesejáveis mais temidos, sendo que a administração rápida pode, também, 

causar hipotensão, como acontece com o hidantal. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 20H PNEUMOLOGIA 

QUESTÃO Nº 31 

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 as evidências mostram que o paciente portador de DPOC que apresenta duas 

exacerbações no período de 1 ano ou uma exacerbação com internação hospitalar deve ser considerado para receber a 

terapia tripla, constituída por LAMA + LABA + CI. É correta a afirmativa de que, para o DPOC com VEF1 < 80% e > 50% do predito 

e escore da escala MMRC de 0-1, não há estudos que permitam recomendar tratamento farmacológico. Também é verdadeiro que 

o tratamento farmacológico da DPOC deve ser complementado por medidas como a cessação do tabagismo, incentivo à atividade 

física, reabilitação pulmonar e vacinação para prevenção de infecções virais e pneumonia, em todos os casos. Em termos de 
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eficácia, a associação LABA + LAMA proporciona maiores benefícios do que a monoterapia LABA ou LAMA em pacientes com 

DPOC moderada ou grave, sintomáticos ou não, mas não nos com DPOC leve. A opção LABA + CI para pacientes com DPOC 

está indicada quando o quadro está associado à asma e para pacientes exacerbadores sem resposta satisfatória com o uso de 

LABA + LAMA, com, mas não sem, eosinofilia periférica. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 20H  

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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “C” e “E”, 

pois a Norma Regulamentadora 7(NR7) determina que os prontuários médicos devam ser guardados por um período mínimo de 

20 anos. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 40H 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista as divergências na literatura pertinente relacionada às contraindicações relativas/absolutas da Terapia de 

Reposição Hormonal e ao uso do estrogênio para incontinência urinária, o que torna a quarta assertiva nula, levando à anulação 

da questão, pois em todas as alternativas consta a quarta assertiva. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

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 INCORRETAS, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “D” e 

“E”, pois em caso de acidentes leves, causados por cães ou gatos clinicamente suspeitos de raiva, no momento da agressão, 

deve-se lavar o ferimento com água e sabão, iniciar esquema profilático com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3, observar 

o animal durante 10 dias após a exposição e no caso de suspeita de raiva ser descartada após o 10º dia de observação, 

suspender o esquema profilático e encerrar o caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, completar o esquema 

até 4 (quatro) doses. Aplicar uma dose entre o 7º e o 10º dia e uma dose no 14º dia, pela via IM5, ou nos dias 0, 3, 7 e 28, pela via 

ID. A alternativa “D” presente na questão fazia referência à aplicação de soro, o que está incorreto.  

Em caso de contato indireto, como na manipulação de utensílios potencialmente contaminados, lambedura da pele íntegra e 

acidentes com agulhas durante aplicação de vacina animal, deve-se lavar com água e sabão e não tratar. A alternativa “E” 

recomendava para avaliar a situação vacinal da pessoa e considerar esquema profilático, o que também está incorreto. Portanto 

recurso deferido pela presença de duas alternativas que respondiam o solicitado pelo enunciado da questão.  

QUESTÃO Nº 43 

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, sendo elas “B” e “D”, pois, segundo a fonte Medicina ambulatorial: 

Condutas de Atenção Primária Baseadas em evidências 4ª edição, Após a correção da anemia ferropriva, a suplementação é 

mantida, em crianças, por 3 a 4 meses (ou por mais 2 meses, quando houver a normalização da hemoglobina); para adultos, a 

recomendação é tratar por 4 a 6 meses. Se a Hb não atingir o nível desejado, considerar investigação. Para restaurar os estoques 
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de ferro, são necessários de 2 a 6 meses, ou até obter-se valor de ferritina de pelo menos 15 ng/mL para crianças e 30 ng/mL para 

adultos. Alguns autores sugerem que a reposição ideal corresponda a níveis de ferritina da ordem de 50 ng/mL, sendo importante 

a correlação ou não com processos inflamatórios. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 30H 

QUESTÃO Nº 43 

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 “E”, tendo em vista que a assertiva que versa sobre o branqueamento está incorreta, devendo ser assinalada 

como falsa, pois o branqueamento é utilizado em produtos de origem vegetal e não em produtos de origem animal. Ainda cabe 

esclarecer que a última assertiva é verdadeira, pois, segundo Leonardo e Azevedo (2018), a secagem de alimentos é um processo 

de conservação que permite a obtenção de produtos de baixo valor de umidade de água e tem por vantagem aumentar a vida útil 

do produto e ter baixo custo por necessitar apenas de uma bandeja e redes protetoras contra insetos. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

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, sendo elas “C” e “E”, pois o enunciado aborda uma hipótese de 

identificação de vacas com mastite (caso) em sistemas intensivos e não intensivos, havendo também vacas sadias (controle) 

sendo um estudo do tipo caso-controle, entretanto, esse tipo de estudo faz parte do grupo de estudos do tipo analítico, como 

sugere a alternativa E. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: SANITARISTA 40H  

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 a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas “B” e “D”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

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 idênticas “C” e “E”. 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, 13 de março de 2020 

Instituto AOCP  


