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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 16.15 do Edital de Abertura nº 02/2019, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 02/2019: 

16.7 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. 

16.8 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. 

16.9 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 

 

 

CADERNO: INFORMÁTICA BÁSICA 

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 que, embora a documentação oficial do produto apresente que a combinação de teclas “Ctrl + Del + Shift” deve 

excluir o texto até o fim da frase, testes realizados confirmaram que essa sequência não resulta na ação proposta no manual. 

Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 14 

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, pois não foi especificada a versão do software utilizada. Na versão 

4.0.249, por exemplo, a tecla de atalho para se acessar o gerenciador de favoritos corresponde à “CTRL + SHIFT + B”. Portanto 

recurso deferido. 

 

CADERNO: ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

QUESTÃO Nº 16 

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 o inciso II, do art. 38, do Decreto nº16.559/2015, que 

serviu de fundamento para questão, “II - Censura pública: deverá ser levada ao conhecimento geral por meio de publicação no 

Diário Oficial do Município, identificando o nome do censurado, a lotação do servidor e o motivo da aplicação da censura.” Portanto 

recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: BIÓLOGO 

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 um equívoco na formulação da alternativa correta que impossibilitou a interpretação por parte dos candidatos. 

Portanto recurso deferido. 
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 20H 

QUESTÃO Nº 48 

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 o enunciado solicitava a dose máxima de anestésico local lidocaína 2% com 

adrenalina 1: 100.000, a qual deve ser de 300mg, independentemente do peso do paciente. Como, em um tubete, há 36mg de 

lidocaína, a dose máxima em tubetes seria de 8,33 tubetes. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 40H 

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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”, pois, nesse caso, o enfermeiro também está 

avaliando o processo de cuidado. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO – ÁREA DE ATUAÇÃO: FARMÁCIA 

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 a existência de mais de uma alternativa correta, pois o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

(Cesaf) também inclui medicamentos cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDTs). A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2018 especifica que, além das diretrizes específicas para as 

doenças que fazem parte do escopo dos programas estratégicos do Ministério da Saúde e do Formulário Terapêutico Nacional, os 

PCDTs são documentos norteadores de uso dos medicamentos do Cesaf. A exemplo, temos os medicamentos antirretrovirais para 

o tratamento de pessoas vivendo com HIV/aids, que fazem parte do elenco de medicamentos do Cesaf e possuem suas linhas de 

cuidado definidas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos. Portanto recurso 

deferido. 

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 “C” para “A”, tendo em vista que a carbamazepina é um fármaco com reconhecida atividade indutora enzimática. O 

ciprofloxacino é um antibiótico da classe das quinolonas. A maioria das reações de metabolização envolvendo as quinolonas 

ocorre através de oxidação microssômica ao nível do citocromo P450 e de conjugação com o ácido glicurônico. A intensidade com 

que cada quinolona é metabolizada é muito variável. Em geral, o ciprofloxacino é biotransformado em quatro metabólitos, 

ocorrendo metabolismo de primeira passagem quando aplicado por via oral, e o grau de metabolização do ciprofloxacino pode ser 

considerado moderado. Dessa forma, a administração de indutores enzimáticos pode aumentar a proporção do metabolismo do 

ciprofloxacino, causando diminuição no nível plasmático e, consequentemente, no nível terapêutico. Antibióticos macrolídeos (por 

ex., eritromicina e claritromicina) podem aumentar o nível plasmático de carbamazepina, aumentando o risco de toxicidade por 

carbamazepina (ataxia, nistagmo, diplopia, cefaleia, vômitos, apneia, convulsões, coma). Contudo, como o ciprofloxacino é um 

antibiótico que pertence à classe das quinolonas, não apresenta esse efeito. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 40H 

QUESTÃO Nº 33 

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, devido a divergências na literatura pertinente, pois, apesar da 

recomendação descrita no item II constar no Tratado de Medicina de Família e Comunidade de 2019, capítulo 132, página 3332, 

segue-se, como protocolo, preferencialmente a última atualização do Manual Técnico de gestação de Alto Risco – 5ª edição, do 

Ministério da Saúde. 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 corretas, sendo elas “A” e “B”, pois tanto alergia alimentar como doença do refluxo 

gastroesofágico poderiam ser consideradas hipóteses diagnósticas, para o caso em questão. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

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 incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “C”, 

pois a listeriose tem grande importância no período gestacional, mas também pode ser fatal em recém-nascidos e em 

imunodeprimidos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

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 um equívoco na formulação da alternativa correta, pois a Política Nacional de Atenção Básica não pode ser 

denominada como Atenção Primária à Saúde (APS). 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 “A” para “B”, tendo em vista que o encaminhamento mais adequado seria o CAPS I ou II, uma vez que, de acordo com 

o Ministério da Saúde,  o CAPS atende a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, presta serviços 

de saúde de caráter aberto e comunitário, sendo constituído por equipe multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar e 

realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental. 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, 17 de dezembro de 2019 

Instituto AOCP  


