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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 11.16 do Edital de Abertura nº 03/2013 da EBSERH/HU-UFGD, interpostos contra as questões da 

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 03/2013, se da análise do recurso resultar anulação de 

questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista problemas no enunciado da questão, deixando a interpretação equivocada. 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 “D” para “A”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: BIÓLOGO  

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência entre as alternativas mais de um parasito com ciclo pulmonar sendo necessária, 

portanto, a anulação da questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que Baermann, Hoffman e Rugai são métodos parasitológicos necessárias. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO: BIOMÉDICO  

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o assunto abordado não consta no edital deste concurso. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA  

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que não há alternativa correta para esta questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA  

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que que a alternativa “B” também está incorreta pois, de acordo com o Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem, ao promover a eutanásia ou cooperar em prática destinada a antecipar a morte do cliente, o 

enfermeiro sofrerá as penalidades impostas  pelos  Conselhos  Federal  e  Regionais de  Enfermagem de multa, 

suspensão do Exercício Profissional e cassação  do  direito  ao  Exercício Profissional, não havendo alternativa para esta 

afirmação. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE INDÍGENA  

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 “A”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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”. 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 “D” para “C”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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 “D”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO  

QUESTÃO Nº 28 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a presença de duas alternativas iguais, transformado a questão apenas com 4 

alternativas diferentes, infligindo os itens do edital. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a presença de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA  

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que a capacidade vital (CV) é o maior volume de ar mobilizado, compreendendo o 

volume corrente, o volume de reserva inspiratório e expiratório. Pode ser medida na fase inspiratória e ou na fase expiratória, 

sendo denominada capacidade vital inspiratória (CVI) e capacidade vital expiratória (CVE), respectivamente. Portanto, há 

mais de uma alternativa correta no gabarito. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR  

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que que a alternativa “E” também está incorreta, pois de acordo com o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, em seu artigo 1º Das Responsabilidades do Psicólogo, não consta nenhuma referência sobre a 

participação de movimentos da categoria que visem à promoção da profissão. Assim sendo, a referida questão apresenta duas 

alternativas que não correspondem ao enunciado “A” e “E”, portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA ORGANIZACIONAL  

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista um erro de interpretação no enunciado da questão, deixando a mesma com interpretação 

equivocada. Portanto, recurso deferido. 

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 

gabarito será alterado de “B” para “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA  
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QUESTÃO Nº 47 

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 “A”. 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 Março de 2014 

Instituto AOCP 

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

