
 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD/PE 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO – SES/PE 

 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS - MANHÃ 
 

Página 1 de 7 

 

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 001/2018 – SES/PE, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura Nº 001/2018 – SES/PE: 

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 

ASSISTENTE EM SAÚDE 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 04 – 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 divergências na literatura pertinente quanto ao uso da sondagem vesical de alívio. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO (DIARISTA/PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – 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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois as tiras reagentes utilizadas na rotina 

laboratorial para os exames de urina, além de serem utilizadas para avaliação de nitrito e glicose, também podem ser utilizadas 

para avaliação de hematúria e proteinúria. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO DE NECRÓPSIA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

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 a única resposta possível é a de que a necrópsia não tem como objetivo preservar as 

características físicas do cadáver, pois, para alcançar seus objetivos, utiliza diversas técnicas, não sendo possível preservar tais 

características. Ressalta-se que a reconstituição compreende uma técnica de fechamento que visa deixar o cadáver no melhor 

estado de apresentação possível. Ademais, a necrópsia médica não tem por finalidade única determinar a causa da morte, pois ela 

objetiva também: a identificação do cadáver, dar subsídios para a determinação da causa jurídica da morte e a determinação da 

data provável da morte. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – 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 a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois todos os 

equipamentos apresentados são considerados de proteção individual. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

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 incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois a docimasia 

hidrostática de Galeno também é uma técnica utilizada em cadáveres nos laboratórios de anatomia e serviços de necropsia. Nessa 

técnica, um pequeno pedaço do pulmão é retirado e colocado em uma solução hidrostática. Se o pedaço flutuar, é porque houve 

respiração e a criança nasceu com vida. Ao contrário, se afunda, é porque não houve respiração e a criança nasceu sem vida. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

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 a ausculta é um dos métodos de estudo da anatomia humana por meio da escuta das 

atividades de partes do corpo. Para tal, é utilizado o estetoscópio para auscultar o coração e os pulmões, por exemplo, utilizando 

pontos anatômicos na superfície corporal. São métodos complementares a utilização de instrumentos como estetoscópio, 

oftalmoscópio e endoscópio. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 
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PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – 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 “E” para “B”, tendo em vista que a palavra necropsia vem do grego: necro (morte, morto ou cadáver) + psia (ação de 

ver ou examinar), e a autópsia também deriva do grego e significa "ver por si próprio". Autopsia é atualmente um "termo” usado 

impropriamente em Medicina Legal, em vez de necropsia, que é a perícia feita em cadáver para apurar a causa do óbito (causa 

mortis). Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – 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 “A”, tendo em vista que a técnica bimastoide é realizada com a finalidade de abertura da caixa craniana e 

posterior remoção do encéfalo (ou somente o cérebro), e sem referência na literatura para inspeção do couro cabeludo. Portanto 

recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 34 

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 “C”, tendo em vista que o número correto de vértebras em cada região da coluna vertebral é: 7 cervicais, 12 

torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas, pois, quando se fala em vértebras, o número não muda, independente de elas 

estarem fundidas ou não, visto que, na região sacral, as vértebras se fundem e formam um osso só: o sacro. Na região coccígea, 

ocorre o mesmo: as vértebras coccígeas se fundem e também formam um osso único: o cóccix. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 37 

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, que deveria ter informado se a via de acesso era para injeção ou 

drenagem. Tal equívoco possibilitou a dupla interpretação por parte dos candidatos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – 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 duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “D” e “E”, 

pois as grades antidifusoras são usadas rotineiramente em mamografia, e não as grades difusoras, conforme apresentado na 

alternativa “E”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

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 no que se refere ao tempo em que os materiais esterilizados 

pelo processo de autoclave permanecem estéreis. Portanto recurso deferido. 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 09 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 08 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 07 

PROVA 04 – 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 um equívoco na formatação da questão que impossibilitou a sua correta compreensão. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

ANALISTA EM SAÚDE 

 

CARGO: ENFERMEIRO CARDIOLOGISTA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 37 

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, na população geral, o risco de NIC é 

inversamente proporcional à função renal basal, tornando-se clinicamente relevante quando o clearance de creatinina é < 60 
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ml/min/1,73 m2. Além disso, mesmo pacientes sem risco elevado de disfunção renal pós-contraste precisam utilizar estratégias 

preventivas, uma vez que pacientes saudáveis também precisam de uma boa hidratação, a fim de prevenir insuficiência renal 

induzida por contraste. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – 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 corretas, sendo elas “C” e “D”, pois, no Brasil, o transporte neonatal só pode ser 

feito por um médico apto a realizar os procedimentos necessários para a assistência ao neonato gravemente enfermo. Esse 

médico deve ser, de preferência, um pediatra ou neonatologista e estar acompanhado por um auxiliar de enfermagem ou por um 

enfermeiro que tenha conhecimento e prática no cuidado de recém-nascidos. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 40 

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 “D” e “E”, pois são considerados fatores de risco neonatais e 

gestacionais DHEG, infecção urinária, prematuridade, baixo peso ao nascer, taquicardia do recém-nascido e cianose generalizada. 

A alternativa “D” também pode ser considerada correta, pois peso inadequado ao nascer pode ser tanto acima ou abaixo do 

esperado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

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, de acordo com o Ministério da Saúde 2017 e o relatório da CONITEC 2016, a fase de 

latência do primeiro período do trabalho de parto é definida como um período não necessariamente contínuo quando: há 

contrações uterinas dolorosas e há alguma modificação cervical, incluindo apagamento e dilatação até 4 cm. Dessa forma, a 

gestante não está na fase latente e nem precisa permanecer internada para indução do trabalho de parto. Portanto recurso 

deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 
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PROVA 04 – 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 a inexistência de uma alternativa correta, pois o 4º período clínico do parto não se inicia com a expulsão fetal. Esse 

período é também chamado de período de Greenberg e considera a primeira hora após a saída da placenta um momento tão 

importante, que lhe reserva uma das fases do parto, pelos riscos imanentes de hemorragia e pelo descuido quase universal 

daqueles que acompanham as puérperas. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – 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 “D”, tendo em vista que, segundo o Caderno de Atenção Básica N32 do Ministério da Saúde (2012), 

descolamento prematuro de placenta (DPP) é uma emergência obstétrica que exige intervenção médica imediata e é responsável 

por alto índice de mortalidade perinatal e maternal. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – 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 duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “C” e “D”, 

pois, dentre os diversos fatores de risco da diabetes gestacional, destaca-se a idade de 35 anos ou mais e Índice de massa 

corporal (IMC) >25kg/m2 (sobrepeso e obesidade). Esses fatores de risco são descritos nas diversas biografias: Manual Técnico: 

gestação de alto risco, 2010. Ademais, a queda de cabelo não constitui sintoma presumível de diabetes gestacional. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – 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 um equívoco na formulação do enunciado da questão que deveria ter solicitado a anatomia e não a função do 

órgão correspondente da orelha interna. Tal falha impossibilitou a total compreensão da questão por parte dos candidatos. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: SANITARISTA (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 
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PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – 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 inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com a NI 26, em decorrência de alterações no esquema 

de vacinação da raiva humana pós-exposição: em acidentes leves (pela via IM) B.1.1. com cão ou gato sem suspeita de raiva no 

momento da agressão, deve-se: lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após a exposição e, no caso do 

animal permanecer sadio no período de observação, encerrar o caso. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, deve-

se administrar 4 doses de vacina (dias 0, 3, 7 e 14). O paciente deve ser orientado a informar imediatamente a unidade de saúde 

caso o animal morra, desapareça ou se torne raivoso, uma vez que podem ser necessárias novas intervenções de forma rápida, 

como a aplicação do soro ou o prosseguimento do esquema de vacinação. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – 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 “A” para “D”, tendo em vista que o tipo de imunoglobulina (Ig) que os pesquisadores esperavam encontrar, no caso 

apresentado, e que indicaria possível transferência de imunidade neonatal aos filhotes que estariam para nascer é a IgA. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: CONTADOR (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 22 

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 possibilitou a dupla interpretação da questão por parte dos candidatos, pois  

deveria ser feita a distinção entre grandes empresas e micro e pequenas empresas nas quais se inclui também, além do Livro 

Diário e do Livro Razão, o Livro Caixa. 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, 14 de novembro de 2018 

Instituto AOCP  


