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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 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: 

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, 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. 

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 A TODAS AS RESIDÊNCIAS 
 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE 

QUESTÃO Nº 12 

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, conforme atualização pelo MS, acidentes com 

animais peçonhentos também fazem parte da lista de notificação imediata. Portanto recurso deferido. 

 

COMUNS ÀS RESIDÊNCIAS COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO 

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

devido à divergência na literatura pertinente, pois o estupor é classificado de modo diferente por autores consagrados na área. 

Enquanto Cordioli, Zimmermann e Kessler (2012) consideram o estupor como uma alteração da consciência, Dalgalarrondo (2008, 

p. 184-185) o classifica como uma alteração da psicomotricidade, definindo-o como “a perda de toda a atividade espontânea, que 

atinge o indivíduo globalmente, na vigência de um nível de consciência aparentemente preservado e de capacidade sensório-

motora para reagir ao ambiente”.  Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS ÀS RESIDÊNCIAS COM FORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO 
 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO 

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 a inexistência de uma alternativa correta, pois, em uma publicação mais recente, o Ministério da Saúde estabelece 

a suplementação profilática de ferro para todas as crianças de seis a 24 meses de idade. Portanto recurso deferido. 
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COMUNS ÀS RESIDÊNCIAS COM FORMAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 
 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO 

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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”, pois, de acordo com o Decreto nº 87.218, que 

regulamenta a Lei n° 6.965/1981, constituem a renda dos Conselhos: 20% (vinte por cento) do produto das arrecadações de 

anuidades, taxas, emolumentos e multas para o Conselho Federal e 80% (oitenta por cento) do produto de arrecadação de 

anuidades, taxas, emolumentos e multas para o Conselho Regional. Portanto recurso deferido. 

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 inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois a disfunção tubária 

pode ser característica da curva tipo C. Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS ÀS RESIDÊNCIAS COM FORMAÇÃO EM BACHAREL EM SAÚDE COLETIVA 
 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO 

QUESTÃO Nº 21 

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, de acordo com a portaria de consolidação nº4, de 28 de setembro de 2017, no 

Capítulo I da Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, na Seção II da 

Notificação Compulsória, em seu  Art. 4º, a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou 

responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo 

meio mais rápido disponível. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA RESIDÊNCIA INTEGRADA  

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

FONOAUDIOLOGIA - SAÚDE DO ADULTO, SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE MENTAL (403.01 A 403.03) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

QUESTÃO Nº 39 

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 “C”, tendo em vista que os remédios podem estar presentes no leite materno, o que pode causar problemas 

ao lactente. Assim, a assertiva III também se encontra correta. Portanto recurso deferido. 
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NUTRIÇÃO - SAÚDE DO ADULTO, SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE MENTAL (404.01 A 404.03) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

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 formulação do enunciado o qual deveria solicitar que fosse assinalada a alternativa correta e não a 

incorreta. Desse modo, a má absorção de cálcio na doença de Crohn pode levar à osteopenia e osteoporose com risco de fraturas; 

a deficiência de niacina gera pelagra; já a deficiência de vitamina A pode levar a xeroftalmia e cegueira noturna; e as citocinas e 

proteínas de fase aguda prejudicam a viabilidade do ferro para a eritropoietina. Nesse sentido, a única alternativa correta é a “E”, já 

que a redução do zinco contribui para a diminuição do apetite. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

ENFERMAGEM - TERAPIA INTENSIVA (400.06) 

FONOAUDIOLOGIA - TERAPIA INTENSIVA (403.06) 

FISIOTERAPIA - TERAPIA INTENSIVA (402.05) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

QUESTÃO Nº 38 

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 “C”, tendo em vista que a isquemia miocárdica com angina de peito é caracterizada pelo desequilíbrio entre 

oferta e demanda do suprimento de oxigênio e é de fato uma das principais complicações do IAM. Conforme apresentado na III 

Diretriz sobre tratamento do infarto agudo do miocárdio e IV Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do 

Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST, a presença de isquemia pós-infarto é reconhecida como fator de 

pior prognóstico, mesmo quando identificada apenas pela presença de sintomas de angina. 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 divergência na literatura pertinente, pois o material utilizado para elaboração da questão apresenta 

que Pressão Arterial Média (PAM) é considerada um dos parâmetros essenciais ao cuidado do paciente crítico, sendo uma 

monitoração da pressão arterial que proporciona contínua mensuração das pressões arteriais sistólica, média e diastólica, 

facilitando a coleta de sangue arterial para exames laboratoriais, sem gerar desconforto ao paciente. No entanto, achados na 

literatura nacional e internacional demonstram que a PAM pode ser mensurada por métodos não invasivos, da mesma forma que o 

débito cardíaco também pode ser mensurado por métodos invasivos. Portanto recurso deferido.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA RESIDÊNCIA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA 

 

NUTRIÇÃO (404.06) 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com uma atualização da diretriz brasileira de 

dislipidemias e prevenção da aterosclerose – 2017, Hiperlipidemia mista é o aumento do LDL-c (LDL-c ≥ 160 mg/dL) e dos TG (TG 

≥ 150 mg/dL ou ≥ 175 mg/ dL, se a amostra for obtida sem jejum). Portanto recurso deferido. 

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 “C” para “D”, tendo em vista que fenilalanina, valina, triptofano e treonina são exemplos de aminoácidos essenciais. 

Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

ENFERMAGEM (400.09) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com preconizado pelo Ministério da Saúde, na primeira 

visita domiciliar à puérpera e ao recém-nascido, deve ser agendada consulta puerperal na UBS de referência com consequente 

orientação acerca de métodos contraceptivos. Portanto recurso deferido. 

 

PSICOLOGIA (407.08) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

QUESTÃO Nº 38 

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 a forma como foi elaborada a segunda assertiva expressa o mesmo que está posto no 

anexo I da resolução do CFP (2001): “VII - Psicólogo especialista em Psicologia Hospitalar atua em instituições de saúde, 

participando da prestação de serviços de nível secundário ou terciário da atenção à saúde. Atua também em instituições de ensino 

superior e/ou centros de estudo e de pesquisa, visando ao aperfeiçoamento ou à especialização de profissionais em sua área de 

competência, ou à complementação da formação de outros profissionais de saúde de nível médio ou superior, incluindo pós-

graduação lato e stricto sensu” tornando-a também correta. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIAS 

 

 

ENFERMAGEM (400.10) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

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 “E” para “D”, tendo em vista que o Protocolo de Manchester define claramente os seguintes tempos limites de espera 
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para atendimento médico, cujas mudanças, após atualização, objetivaram a segurança do paciente e melhores resultados clínicos: 

Nível 1: Manchester Vermelho (Emergente) – avaliação médica imediata; Nível 2: Manchester Laranja (Muito Urgente) – avaliação 

médica em até 10 minutos; Nível 3: Manchester Amarelo (Urgente) – avaliação médica em até 60 minutos; Nível 4: Manchester 

Verde (Pouco Urgente) – avaliação médica em até 120 minutos; Nível 5: Manchester Azul (Não Urgente) – avaliação médica em 

até 240 minutos. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA RESIDÊNCIA MULTRIPROFISSIONAL  

EM SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 

ENFERMAGEM (400.19) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois o que se caracteriza pela presença de albuminúria, diminuição 

glomerular e diminuição progressiva da função renal é a nefropatia diabética e não a neuropatia diabética. Portanto recurso 

deferido. 

 

PSICOLOGIA (407.12) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

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 “A” e “D”, pois, segundo o documento utilizado como 

referência, a perspectiva de curso de vida “reconhece que os mais velhos não constituem um grupo homogêneo e que a 

diversidade entre os indivíduos tende a aumentar com a idade”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 numeração das assertivas que impossibilitou a correta resolução por parte dos candidatos. Portanto 

recurso deferido. 

 

FISIOTERAPIA (402.11) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

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 duas alternativas idênticas, sendo elas “C” e “E”. Portanto recurso deferido. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA RESIDÊNCIA  

EM ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

 

 

ENFERMAGEM (400.22) 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois cirurgias potencialmente contaminas são feridas operatórias em que 

os tratos respiratório, alimentar, genital ou urinário são manipulados sob condições controladas e sem contaminação não usual. 

Sendo assim, a primeira assertiva está incorreta por isso a sequência deveria ser: F – F – V – V, a qual não consta entre as 

alternativas. Portanto recurso deferido. 

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 “B” para “C”, tendo em vista que, conforme o regulamento técnico, Art. 4º, são adotadas as seguintes definições: I - 

barreira técnica: conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada 

entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas; Seção III, Dos Equipamentos, Art. 38, as leitoras de 

indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no mínimo, anualmente. 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 a inexistência de uma alternativa correta, pois, no manual da OMS, consta que o terceiro momento é sign out, ou 

seja, antes do doente sair da sala de operação. 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, 29 de janeiro de 2020 

Instituto AOCP  


