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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/HE-UFSCAR, 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. 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

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 o verbo “atribui” é de terceira conjugação, ou seja, pertence à terceira conjugação verbal. Apesar 

de podermos dizer que o verbo atrair está no grupo dos verbos de tema pertencente à 3ª conjugação, encontra-se agrupado 

ao tema da 3ª conjugação, e, portanto, está na 3ª conjugação, os candidatos alegaram que a forma posta na alternativa 

pode causar dúvidas, gerar conflitos deduzindo pegadilhas, enfim, induzir ao erro. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

CARGO: BIÓLOGO 

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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois ambos os métodos podem ser utilizados no 

diagnóstico da mononucleose infecciosa. 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 INCORRETAS, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e 

“C”, pois os polimorfonucleares são considerados células nucleadas. 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, 
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tendo em vista a existência de duas alternativas INCORRETAS, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, além da 

alternativa “A”, a alternativa “E” também encontra-se incorreta, porque o meio de cultura enumerado é dirigido para o estudo de 

fungos, enquanto que o enunciado da questão trata de bactérias. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DO TRABALHADOR 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa “B” considera o exame físico como uma das etapas da 

SAE ou processo de enfermagem, no entanto, é fato que na referência citada pelo recurso, a autora, Dra Wanda Horta o inclui 

como um dos itens da coleta de informações no Histórico de Enfermagem.  Em não havendo outra alternativa que cumpra o que 

se pede no enunciado da questão, a mesma será ser anulada. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

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, pois, de 

acordo com o texto integral das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial VI, faltou a citação de que o cotovelo deve estar 

ligeiramente fletido, sendo assim a alternativa “D” também encontra-se incorreta. 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. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA 

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 a possibilidade de dupla interpretação, pois, no enunciado da questão, faltaram detalhes que melhor 

especificassem o referido quadro de choque. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

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 “E”, tendo em vista que a Portaria nº 2.048 de 05 de novembro de 2002 define  as ambulâncias 

para o transporte de enfermos TIPO D - Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos 

intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função. TIPO E - Aeronave de Transporte Médico: 

aeronave de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa para ações de 

resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil - DAC. Portanto recurso deferido. 
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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 “A” para “B”, tendo em vista que, após uma interrupção total ou parcial do uso de bebidas alcoólicas, e 

que apesar de seu reconhecimento e diagnóstico serem complexos e podendo estar presentes em outras síndromes de 

abstinência (por benzodiazepínicos, por exemplo), os sinais e sintomas mais comuns da Síndrome da Abstinência Alcoólica são, 

entre outros, agitação, ansiedade, alterações de humor (disforia), tremores, náuseas, vômitos, taquicardia e hipertensão arterial. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

QUESTÃO Nº 45 

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, pois, 

segundo Guyton & Hall (2006), a pinocitose é o único meio pelo qual a maioria das grandes macromoléculas, tal como a maior 

parte das moléculas de proteínas pode entrar nas células. Sendo assim, a alternativa “C” também está incorreta. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA – RADIODIAGNÓSTICO 

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 a resposta correta seria “maior resolução de contraste, menor 

resolução espacial e oferecer maior dose ao paciente”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

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 “E” para “D”, tendo em vista que o filamento de miosina é formado por múltiplas moléculas de miosina, 

sendo que a tropomiosina e troponina são constituintes do filamento de actina. As demais alternativas estão corretas. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – RESPIRATÓRIA 

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 possibilidade de dupla interpretação, pois a máscara facial simples, assim como as cânulas nasais, também 

apresenta imprevisibilidade da concentração de O2. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA 

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 INCORRETA, conforme solicitado pelo enunciado da questão. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

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 corretas, sendo elas “D” e “E”, pois o Bone Anchored Hearing Aid (BAHA) é um 

sistema de condução óssea que propaga o som diretamente à orelha interna, transpondo a impedância da pele e do tecido 

subcutâneo. A indicação acontece para pacientes com perda auditiva mista, condutiva e neurossensorial unilateral que não se 

beneficiaram com o uso do Aparelho de Amplificação Sonora Individual convencional (AASI). 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 inexistência de uma alternativa correta, pois os segmentos da fala na emissão fluente ou contínua são 

coarticulados, ou seja, seu padrão acústico é modificado em relação à duração, à intensidade e à frequência. Para que a fala seja 

fluente, dois sistemas operacionais neurais, o simbólico e o de sinais, devem estar temporalmente equilibrados, antes que a 

mensagem gerada chegue ao córtex motor. 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 um equívoco na elaboração do seu enunciado, pois na perda auditiva do tipo mista os Limiares de via óssea 

maiores do que 15 dBNA e limiares de via aérea maiores do que 25 dBNA, com gap aéreo - ósseo maior ou igual a 15 dB. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

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 existência de mais de uma alternativa INCORRETA, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois a 

porcentagem de adequação do peso atual em relação ao ideal ou desejável é calculada a partir da fórmula: adequação do peso 

(%) = (peso atual X 100)/peso ideal. Sendo assim, a alternativa “C” também pode ser considerada incorreta. Portanto recurso 

deferido. 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois além da deficiência vitamínica e retenção hídrica, a Síndrome de 
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Realimentação está associada principalmente à hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia, e não hipocalcemia como 

descrito na alternativa “C”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PEDAGOGO 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois as certificações externas têm importância para a gestão de 

qualidade. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 35 

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”, tendo em vista que a Gestão Estratégica das instituições públicas pode utilizar-se dos 

princípios da Gestão de Qualidade para avaliar seus produtos ou serviços, buscando maior eficiência das mesmas. 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 há possibilidade de dupla interpretação, visto que a Metodologia ROI 

objetiva mensurar o investimento e seus impactos positivos ou não para empresa, mesmo que um dado não seja 

quantificável/mensurável isto não significa invalidar totalmente sua avaliação no tocante ao impacto seja ele favorável ou 

desfavorável para uma organização. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

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 um erro na elaboração do enunciado da questão, possibilitando a existência de mais de uma alternativa correta na 

forma como a questão se encontra: “O nível de força que o aluno/atleta é capaz de alcançar, em consequência da tensão muscular 

máxima, pode ser caracterizado” tanto como força dinâmica, força isométrica, força explosiva ou força máxima. 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 duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “E”, pois alguns autores colocam que Habilidade 

motora pode ser definida como: “Atos motores que surgem dos movimentos da vida diária do ser humano e dos animais, expressa 

um grau de qualidade de coordenação de movimentos” (BARBANTI, 2003); “Consiste em uma série de movimentos realizados 

com exatidão e precisão” (GALLAHUE, 2005); “Ela é uma prontidão, uma disposição que vai levar a atos ou tarefas (habilidades) 

coordenadas e que por sua vez levam as destrezas" (CANFIELD, 1980); “A habilidade é a capacidade para aprender mais, 

representa o potencial máximo de uma pessoa para obter o sucesso num desempenho ou para executar um ato motor" (MAGILL, 

1984). E alguns conceitos de Coordenação expressam que: “É uma qualidade física que permite ao homem assumir a 
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consciência e a execução, levando a uma integração progressiva de aquisições, favorecendo a uma ação ótima dos diversos 

grupos musculares na realização de uma sequência de movimentos com o máximo de eficiência e economia" (TUBINO, 1979); 

“Entende por coordenação quando se alcança a meta com economia de energia e uma leveza subjetiva com movimentos soltos, 

racionais, livres e com estilo (BARBANTI, 1979); "A ação conjunta do sistema nervoso central e da musculatura esquelética dentro 

de uma sequência de movimentos objetivos" (WEINECK, 1989). Devido à similaridade dos conceitos, e a possibilidade de dupla 

interpretação, a questão será anulada. Portanto 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 a inexistência de uma alternativa correta, pois, conforme consta na literatura de Tubino (1984), os princípios do 

Treinamento Esportivo são: o Princípio da Individualidade Biológica, o Princípio da Adaptação, o Princípio da Sobrecarga, o 

Princípio da Continuidade e o Princípio da Interdependência Volume x Intensidade. Portanto recurso deferido. 

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 a inexistência de uma alternativa correta, pois, ao tratar do treinamento desportivo, Zakharov & Gomes não incluem 

a UNIDADE. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR 

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 corretas, sendo elas”B” e “C”, pois a entrevista diagnóstica é sempre e, ao mesmo 

tempo, em parte terapêutica". Referência: BLEGER, J. (2003). Temas de Psicologia: entrevista e grupos. 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 que a alternativa INCORRETA, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pode ser considerada correta, pois 

o craving é o desejo intenso de usar uma substância, mas, ao mesmo tempo, faz parte da síndrome de abstinência, tornando 

ambígua a alternativa. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA ORGANIZACIONAL 

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 “B” e “C”. A alternativa “B” está correta conforme Chiavenato 

(2008, p 482), “certas características pessoais, personalidade e motivação das pessoas levam a comportamentos que predispõem 

a acidentes, como a vontade de assumir riscos e tomar atitudes inadequadas. São tendências que levam a atos inseguros, 

desatenção e falhas em seguir procedimentos e aumentam a probabilidade de provocar acidentes” e a alternativa “C” está correta, 

pois deve-se emitir a CAT mesmo se for acidente sem afastamento. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

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 a existência de divergência na literatura, pois ocorre a variabilidade de ponderações acerca dos sinais e sintomas 

da Esclerose Lateral Amiotrófica. Cavalcanti e Galvão sinalizam que o controle vesical, não representa um dos agravamentos 

pertinentes à doença. Entretanto Neto e Orsini manifestam que comprometimentos no controle esfincteriano demandam 

estimulações, graduações, adaptações nas tarefas relacionadas a tal comprometimento. Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - TARDE 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 05 

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 alternativa assinalada como correta no gabarito induz ao erro, pois a concordância verbal com 

o verbo em destaque está na frase: "os dados mais preocupantes", e a alternativa da questão se refere à frase: "os dados 

mais importantes". A palavra “importantes” não consta no texto, induzindo o candidato ao erro. Portanto recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 21 

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, “C” e “E”, que são transcrições da lei (alínea ‘d’ do inciso I 

do art. 6º da Lei 8.080/90 e incisos XII e XIII do art. 7º da Lei 8.080/90). Portanto recurso deferido. 

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 que, além da alternativa “B”, a alternativa “A” também está correta, com fulcro no inciso XV do art. 15 

da Lei 8.080/90. 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, 27 de Maio de 2015. 

Instituto AOCP 

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

