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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. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

CARGO: ASSISTENTE DE FARMÁCIA 

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 “A” e “B”, conforme o parágrafo 1, artigo 34 da seção II do 

capítulo V da RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 e o artigo 22 da seção II do capítulo IV da RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

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 um equívoco na formulação da alternativa correta, pois o medicamento que interage com o cálcio presente no leite 

e forma complexos insolúveis, inibindo sua atividade farmacológica, é a tetraciclina e não tetaciclina. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

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, durante o processo de estocagem, deve-se controlar os fatores extrínsecos ao 

medicamento, como umidade, temperatura e luminosidade. Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CADERNO: INFORMÁTICA BÁSICA 

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 que o tema abordado pela questão não contempla o Conteúdo Programático previsto em Edital. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 15 

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 tema abordado pela questão não contempla o Conteúdo Programático previsto em Edital. Portanto recurso 

deferido. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 40H 

QUESTÃO Nº 31 

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, por possuir meia-vida plasmática mais rápida (em torno de 20 minutos), a articaína é 

considerada a solução anestésica mais segura para esse grupo de pacientes. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PNE 

QUESTÃO Nº 36 

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 “D”, tendo em vista que, ao nascimento, os dentes que podem já estar presentes são o 71 e o 81. Ao 

nascimento, os incisivos centrais permanentes não podem ser observados radiograficamente. Assim, os dentes em questão são 

supranumerários. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 

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 um equívoco na formulação do enunciado, o qual deveria questionar acerca da alternativa correta. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois têm indicações de tratamento para bacteriúria assintomática são: 

gestantes, pacientes a serem submetidos a procedimentos urológicos e receptores de transplante renal. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

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 a característica ultrassonográfica mais frequente no carcinoma 

papilífero de tireoide é a presença de nódulos sólidos e hipoecogênicos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

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 
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alterado de “A” para “B”, tendo em vista que, na retinosquise, o epitélio pigmentar sob a retina envolvida é normal e não há atrofia, 

linha de demarcação ou formação de cadeia sub-retiniana, a menos que esteja associado a um descolamento regmatogênico de 

retina combinado. Tanto o descolamento regmatogênico da retina quanto a retinosquia produzem escotomas, mas o escotoma na 

retinosquise é absoluto, enquanto no descolamento regmatogênico da retina é relativo. A retinosquise é tipicamente bilateral, em 

forma de cúpula e vista com mais frequência em olhos hiperópicos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO ESPORTIVO 30H 

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 “B” para “C”, tendo em vista o seguinte cálculo: 

Gasto energético (caminhada) = 0,6 Kcal x distância (KM) x peso corporal (Kg). Então, um indivíduo com 80 kg de peso corporal, 

ao caminhar 8 Km, deverá consumir um valor estimado de: Gasto energético (caminhada)= 0,6 Kcal x 8 (KM) x 80 (Kg) = 384 Kcal. 

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  


