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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° 02/2015 – EBSERH/HC-UFG, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao 

gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2015:  

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 DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA 

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 “D” para “E”, tendo em vista que a dosagem de transcriptase sérica não faz parte do screening 

diagnóstico de anafilaxia, e sim a dosagem de triptase sérica. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 

QUESTÃO Nº 43 

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 “E”, tendo em vista que a positividade para câncer colorretal que possui pesquisa de sangue 

oculto positiva é de aproximadamente 4-5%, tornando a alternativa “B” incorreta. Do mesmo modo, doenças inflamatórias 

intestinais, de maneira geral, cursam com sangramento nas fezes, tornando a retocolite ulcerativa um fator para tornar exames 

falso-positivos em caso de câncer colorretal. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA 

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 o tratamento recomendado é de 6 meses ou 12 ciclos conforme 

estudo pivotal. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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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”, uma vez que os pacientes com Insuficiência Mitral 

grave com diâmetro sistólica final maior que 55 mm podem ser candidatos a plastia ou troca valvar, caso o aparelho subvalvar 

possa ser preservado. 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 inexistência de uma alternativa correta, pois o alopurinol é um agente antianginoso e não anginoso. Portanto 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

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 a paciente do caso possui Escore CHADSVASC2 de 6 e não 5. 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 “C” para “D”, tendo em vista que se trata de um caso clássico para indicar trombólise, pois o tempo para 

transferência é superior a 120 minutos e o paciente está apenas há 30 minutos com dor. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

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 se trata de um caso de indicação de profilaxia secundária, porque o 

paciente da questão já apresentou Taquicardia Ventricular Sustentada e Síncope. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

QUESTÃO Nº 27 

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 indicação cirúrgica é para lesão da veia jugular interna. Portanto 

recurso deferido. 

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 “D” para “B”, tendo em vista que as complicações mais comuns são choque séptico, necrose de pele e 

mediastinite. 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 “E” para “A”, tendo em vista que a conduta adequada para esse caso é tireoidectomia total e 
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esvaziamento cervical nível VI à direita. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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 houve erro na formulação da questão, faltando dados no enunciado para interpretá-la e respondê-la 

corretamente. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 

QUESTÃO Nº 44 

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 erro na formulação da alternativa correta, pois onde leu-se “antibiótico e terapia” deveria se ler 

“antibioticoterapia”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 

QUESTÃO Nº 36 

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 a definição mais moderna de Síndrome do Desconforto Respiratório 

abrange as características descritas na alternativa “B”. Portanto recurso deferido. 

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 revisão bibliográfica ter mostrado que existe erro objetivo na elaboração da questão, já que a alternativa correta 

aponta valores incorretos, não existindo, dentre as opções apresentadas, uma alternativa que apresente os valores adequados. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – DERMATOLOGIA 

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 “E” para “B”, tendo em vista que, Segundo Sampaio, Melanomas entre 0,5 e 1,5 mm devem ser 

ampliados para margem de 1 cm. Quanto ao linfonodo sentinela, segundo o último consenso do GBM 2013 – Grupo Brasileiro de 

Melanoma –, as indicações para realização de linfonodo sentinela são: Breslow maior ou igual a 1 e Breslow entre 0,75 e 1mm 

quando associado à ulceração, ou índice mitótico>1. 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 inexistência de uma alternativa correta, pois a telangiectasia macular eruptiva é uma forma rara de mastocitose 

mais comum em adultos do que em crianças, e a urticária pigmentosa ainda é a forma de mastocitose mais comum. Portanto 
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recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

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, segundo Sampaio edição 2007, pág. 354, o albinismo é uma acromia-hipocromia hereditária devido à 

ausência total ou quase total de melanina na pele. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

QUESTÃO Nº 36 

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 as principais causas de hiperaldosteronismo primário são os adenomas 

produtores de aldosterona (APA), em 35% dos casos, e a hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática (HAI), em 60% dos casos. São 

causas menos comuns: hiperplasia suprarrenal unilateral, carcinoma adrenocortical produtor de aldosterona, hiperaldosteronismo 

familiar (aldosteronismo remediável por glicocorticoides ou hiperaldosteronismo familiar tipo 1 e hiperaldosteronismo familiar tipo 2) 

e adenoma ou carcinoma produtor de aldosterona ectópico. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 44 

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 a principal característica que diferencia a deficiência da alteração 

enzimática mais comum é a hipertensão arterial com alcalose hipocalêmica e não hipercalêmica. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

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 a inexistência de uma alternativa correta, pois onde leu-se nictúria, deveria se ler noctúria.  A Cistite intersticial é 

mais comum dos 30 a 70 anos, manifesta-se por dor suprapúbida e aumento da frequência urinária com ou sem incontinência. 

Antibióticos não tem efeito sobre essa patologia. Segundo os critérios do NIDDK, frequência urinária diurna inferior a 8 x e noturna 

inferior a 2 vezes excluem o diagnóstico de Cistite intersticial. Entende-se por noctúria a necessidade de urinar a noite, 

interrompendo o sono. Sua ausência exclui o diagnóstico de cistite intersticial. Diferentemente, entende-se por nictúria a situação 

em que o volume de diurese é maior a noite do que durante o dia. Portanto recurso deferido. 

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 que frente a evidências atuais a melhor opção no caso apresentado seria a associação de heparina de baixo peso 

molecular e ácido acetilsalicílico, não havendo, dentre as alternativas apresentadas, uma que contemple essa opção. Portanto 

recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

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 que todas os sintomas apresentados nas alternativas podem ser manifestações de encefalopatia hipertensiva 

nesse paciente, não havendo alternativa que contemplasse o solicitado pelo enunciado. Portanto recurso deferido. 

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 “B” para “C”, tendo em vista que, segundo as diretrizes vigentes, o uso de betabloqueadores, em vigência 

de choque cardiogênico, deve ser suspenso e não reduzida sua dose, como proposto INCORRETAMENTE na alternativa “C”, 

atendendo ao solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA 

QUESTÃO Nº 49 

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 reposição volêmica preconizada na sepse tem como meta de PAM 60mmHg e não 6mmHg como 

apresentado na alternativa considerada correta inicialmente. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA 

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 mais de uma alternativa correta, sendo elas “D” e “E”, pois a Púrpura de Henoch Schonlein pode, 

em raros casos, cursar com quadro de hemorragia alveolar. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

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 o caso apresentado no enunciado da questão se trata de Peritonite em 

paciente em Diálise peritoneal. A terapia para peritonites relacionadas à diálise peritoneal deve ser baseada em uma cobertura 

para Germes gram positivos e gram negativos. A associação de uma cefalosporina de primeira geração com uma de terceira 

geração é válida. A via de administração preferível é a intraperitoneal, desde que o paciente não esteja séptico. A associação de 

aminoglicosídeos deve ser evitada em pacientes com função renal residual devido ao seu potencial nefrotóxico. Caso seja isolado 

um fungo na cultura, a troca do cateter deve ser considerada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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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, sendo elas “B” e “E”, já que a indicação de biópsia renal, no caso 

apresentado, é quando há associação com síndrome nefrótica por mais de 4 semanas, portanto 8 semanas enquadra-se nessa 

indicação. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA 

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 caso relatou quadro clínico simétrico, não compatível com os critérios diagnósticos absolutos de síndrome de 

Lewis Sumner. 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 caso relatou quadro clínico simétrico, não compatível com os critérios diagnósticos absolutos de síndrome de 

Lewis Sumner. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NUTROLOGIA 

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 que a rabidomiólise é uma complicação da hipocalemia e não um sintoma frequente do distúrbio hidroeletrolítico. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – OFTALMOLOGIA 

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 corretas, sendo elas “D” e “E”, pois o Índice de Arden consiste em uma medida na 

qual se leva em consideração o pico fotópico e o vale escotópico. A distrofia viteliforme ou distrofia macular de Best sempre 

apresenta eletro-oculograma reduzido de forma significativa ou mesmo extinto, sendo um exame muito importante. 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 inexistência de uma alternativa correta, pois, no caso apresentado pelo enunciado da questão, a distância do 

ponto próximo é 80 cm. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 
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gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que, no sistema de classificação proposto pela AO, a fratura de olécrano é 

classificada como B1. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

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 o tratamento conservador da fratura de úmero proximal caiu em desuso 

há anos, com a evolução das técnicas cirúrgicas, e a via deltopeitoral é a mais comumente utilizada para os acessos ao úmero 

proximal. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – PATOLOGIA 

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 “C” para “E”, tendo em vista que, geralmente, os tumores carcinoides NÃO apresentam metástase e 

disseminação à distância. 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 mais de uma alternativa correta, sendo elas “B” e “D”, pois hidrocarbonetos são relacionados ao 

câncer de pulmão e asbestos são relacionados à fibrose pulmonar. Portanto recurso deferido. 

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 dados divergentes no enunciado da questão, pois primeiramente afirma-se que não há mitoses 

evidentes e depois, que há mitoses ocasionais. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 

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 a que foi julgada inicialmente como correta apresenta erro em sua 

formulação, visto que na situação em que auscultamos um sopro tubário o Brônquio não pode estar obstruído. Portanto recurso 

deferido. 

 

MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

QUESTÃO Nº 36 

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 “E”, tendo em vista que aqueria significa ausência de uma ou das duas mãos e não dos pés. 

Portanto recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 43 

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 “C”, tendo em vista que a Síndrome de Mayer-Roquitasky-Kuster-Hauser é a segunda principal 

causa de amenorreia primária e é caracterizada pela não formação uterina, sem alterações nos ovários, por isso não interfere em 

caracteres sexuais secundários. Essa síndrome não está relacionada com alterações genéticas. 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 mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “”B” e 

“E”, pois “não identificação das artérias uterinas” não é um achado ultrassonográfico frequente em um feto com síndrome de 

Potter. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – UROLOGIA 

QUESTÃO Nº 47 

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 divergência na literatura, pois alguns guidelines, recentemente, têm questionado o papel da 

antibioticoprofilaxia, a qual tem sido considerada desnecessária nos casos de valvopatas. 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, 05 de outubro de 2015. 

Instituto AOCP 

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

