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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/HU-UFJF, 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 MÉDIO/TÉCNICO – MANHÃ 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 25 

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 questão, pois a data de vigência da lei é 19 de setembro de 1990. Portanto 

recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – MANHÃ 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 

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 que a alternativa considerada correta se encontra incompleta, pois, para se realizar a análise de glicemia, 

deverá ser colhida uma amostra em tubo contendo fluoreto de sódio e EDTA ou oxalato. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 

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 corretas, sendo elas “B” e “E”, pois os produtos que contém o símbolo 

apresentado no enunciado da questão podem levar a riscos do tipo químico e de acidentes. Portanto recurso deferido. 

 

 



 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL 

RETIFICADO 
 

Página 2 de 12 
 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

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 os três princípios básicos amplamente utilizados para a proteção 

contra a radiação ionizante são: tempo, distância e blindagem. Portanto recurso deferido. 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

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 a existência de um equívoco na formulação da alternativa correta. 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 um equívoco na formulação da questão, pois a data de vigência da lei é 19 de setembro de 1990. Portanto 

recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

CARGO: BIÓLOGO 

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 que não aborda o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: BIOMÉDICO 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Definitivo. 

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

gabarito será alterado de “B” para “A”, tendo em vista que, por mais que algumas bactérias gram-positivas convertam nitrato 

em nitrito, a questão apresentada pede a principal bactéria encontrada na bacterioscopia, e os testes de tiras reagentes para 

bacteriuria, fundamentam-se na medida indireta de bactérias redutoras do nitrato a nitrito. Segundo Murray, para a maioria dos 

BGN incluindo E. coli, essa conversão ocorre em 99% - 100% dos casos. Já para as CGP, ainda não está bem estabelecida 
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dependendo muito da espécie bacteriana. Sendo assim as bactérias gram-positivas não são as principais encontradas na 

bacterioscopia. 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 existência de mais de uma alternativa correta, pois os patógenos mais comuns são o Streptococcus 

pneumoniae e o Haemophilus influenzae, entretanto, na atualidade, os microrganismos Gram-negativos são responsáveis por 

mais de 50% das infecções. 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 “D” para “C”, tendo em vista que o método de imunofenotipagem é o exame de escolha para 

investigação da doença. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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 divergências na literatura quanto ao papel da aspirina como causadora da Anemia Hemolítica 

Medicamentosa na Hipersensibilidade tipo II. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

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”, pois modernamente outros valores, sendo estes 

abaixo de cinco minutos, também são aceitos como normais. 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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “D”, pois, segundo Malamed, tanto o nervo 

mentoniano como o nervo incisivo devem ser anestesiados para a correta exodontia do dente 44. 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 existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão. 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. 
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QUESTÃO Nº 50 

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 da alternativa correta, pois a palavra deveria ser “ressecção”. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, pois a fratura de Le Fort II em lesões graves 

pode causar cominução com grande deslocamento, afetando as regiões etmoidal e lacrimal, enquanto a fratura Le Fort III pode 

provocar laceração da dura mater. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 29 

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 “C”, tendo em vista que os transplantes autógenos ocorrem quando o enxerto é retirado do 

próprio receptor. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 31 

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 “B”, tendo em vista que, como como o paciente não era diabético tipo II, a classificação é 

A.S.A. II. Portanto recurso deferido. 

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 um equívoco na elaboração da alternativa correta, pois a descrição da imagem é hiperecoica. Portanto recurso 

deferido. 

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 a existência de mais de uma alternativa correta. 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 mais de uma alternativa correta, sendo elas “A” e “D”, pois o condrossarcoma também é um 

tumor maligno. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTIA 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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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 referente ao tratamento da lesão periapical crônica em dentes. 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 existência de divergência na literatura referente à prescrição medicamentosa para o quadro de abscesso 

dentoalveolar agudo. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

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 divergências, inclusive nos manuais do próprio Ministério da Saúde, acerca do período em que o 

teste anti-HIV deve ser repetido diante de resultado indeterminado. 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 inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois o manual do 

Ministério da Saúde de Controle dos cânceres do colo de útero e da mama refere ser necessário garantir o rastreio do 

câncer em mulheres de 25 a 64 anos. Sendo assim, a alternativa “B” também pode ser considerada correta. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA HEMODINÂMICA 

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 ambas apresentam complicações possíveis 

do estudo hemodinâmico. Portanto recurso deferido. 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a primeira cineangiocoronariografia (cateterismo cardíaco) 

realizada no Brasil foi em 1966, e realizada pelo Dr. José Eduardo de Souza. 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 um equívoco na elaboração do enunciado, pois faltou especificar qual é o tipo de imobilidade que requer 

determinado plano de ação da enfermagem. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA – PERFUSIONISTA 

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, “C” e “D”, pois os sistemas calicreínas, cininas, 

complemento e de coagulação participam da resposta inflamatória sistêmica. 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 “C” para “E”, tendo em vista que a saturação venosa de oxigênio está elevada e a conduta correta 

seria a redução do fluxo arterial. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – NEFROLOGIA 

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 duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “E”, devido à variação do débito cardíaco poder ser 

aproximadamente 20% ou 25%, conforme consta em diferentes bibliografias. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – ONCOLOGIA 

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 que, além da alternativa “A”, a alternativa “B” pode ser considerada correta, pois controlar o peso, diminuir ou 

evitar a ingestão de álcool e de sal na dieta também são orientações para a prevenção e/ou redução do risco de câncer, de 

acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Portanto recurso deferido. 

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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “D”. 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, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”. 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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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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 – SAÚDE DO TRABALHADOR 

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 correta. 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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”, pois, conforme a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, Art. 19, § 2º, constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e 

higiene do trabalho e, de acordo § 3º, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a 

executar e do produto a manipular. Portanto recurso deferido. 

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 “C” para “D”, tendo em vista que, conforme consta no manual de procedimentos para os serviços de 

saúde do Ministerio da Saude para Doenças relacionadas ao trabalho, o desconhecimento ou não valorização de aspectos da 

história de exposição e da clínica, já descritos como associados ou sugestivos de doença ocupacional ou relacionada ao 

trabalho, é configurado como uma dificuldade no estabelecimento do nexo causal. 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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE MENTAL 

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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois alguns artigos/autores trazem a 

psicoterapia como uma modalidade da terapia ocupacional dinâmica de cunho não verbal, ou seja, o paciente se expressa por 

meio do trabalho manual. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 28 

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, conforme Townsend (2002), as pessoas que querem se matar só 

apresentam tendências suicidas por um período limitado. Caso se recuperem dos sentimentos de autodestruição, elas passam 

a levar uma vida normal. Portanto recurso deferido. 
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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 “D” para “B”, tendo em vista que os Serviços Residenciais Terapêuticos são moradias ou casas 

inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar dos pacientes egressos de internações psiquiátricas de 

longa permanência. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA 

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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “E”, pois o enunciado não especificou a via a ser 

utilizada para passagem da sonda. 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 em relação aos valores normais da PVC. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

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 um equívoco na elaboração da assertiva II, pois não são apenas médicos não pertencentes ao corpo clínico 

que podem internar pacientes no hospital de corpo clínico aberto. Portanto recurso deferido. 

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 um equívoco na elaboração da fórmula utilizada para chegar ao valor correto da depuração da 

creatinina em litros por hora(L/h). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA - RADIODIAGNÓSTICO 

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 um equívoco na formulação da alternativa correta, pois o número de CT do elemento é 1480 HU. 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, 

tendo em vista um equívoco na formulação das alternativas que impossibilitou o entendimento por parte dos candidatos. 

Portanto recurso deferido. 
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CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA - RADIOTERAPIA 

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. Portanto recurso deferido. 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois o coeficiente de calibração inicial é 162 Gy/min. 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. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

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 o bronquíolo terminal não faz parte do ácino. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA - RESPIRATÓRIA 

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 algumas literaturas elegem a ventilação 

mecânica assistida-controlada como a mais vantajosa por permitir ciclos controlados ou assistidos durante a inspiração, e 

outros autores relatam que a ventilação mandatória intermitente é a melhor, pois permite ciclos controlados, assistidos ou 

espontâneos, sendo uma modalidade ventilatória que permite a combinação de ciclos assistidos ou controlados com ciclos 

espontâneos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

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 idênticas. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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”. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

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 a inexistência de uma alternativa correta, pois as alternativas apresentam causas peri ou pós-natais, mas a 

questão solicita causas pré-natais. Portanto recurso deferido. 

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 a disfonia da paciente citada pode ter sido causada por nódulos 

vocais, que são lesões espessadas, denominadas popularmente “calos” e ocorrem nas pregas vocais, normalmente devido ao 

abuso vocal e uso incorreto da voz. Portanto recurso deferido. 

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 “C” para “E”, tendo em vista que o SDT/ LDF não pode ser menor que a média tritonal. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

QUESTÃO Nº 50 

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 alguns autores colocam como sinônimos “índice de conversão” e 

“fator de cocção”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PEDAGOGO 

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 existência de divergência na literatura. 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, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “D”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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 da alternativa correta, pois, segundo o projeto de Lei nº 7169, de 2014, considera-

se mediação a atividade técnica exercida por uma pessoa imparcial, sem poder de decisão, que auxilia e estimula as partes a 

desenvolverem soluções consensuais de conflitos. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

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 existência de mais de uma alternativa correta, pois não foram especificadas as singularidades de cada caso 

clínico. Portanto recurso deferido. 

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 divergência na literatura, inclusive pelas próprias autoras De Carlo e Luzo (2004), em relação 

aos tipos de contração muscular. Portanto recurso deferido. 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - TARDE 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

QUESTÃO Nº 13 

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”, tendo em vista que, para que a proposição composta seja verdadeira, é necessário que 

ambos os operandos sejam iguais. Portanto recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

QUESTÃO Nº 17 

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 não são 

membros do conselho consultivo da EBSERH dois representantes do Ministério da Saúde, nem um reitor de uma Universidade 

particular, de acordo com o art. 12 do Regimento Interno das EBSERH: Hospitais Universitários Federais. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 18 

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 “C”, tendo em vista que o parágrafo 4° do art. 18 do Regimento Interno das EBSERH: 

Hospitais Universitários Federais dispõe que “é vedada a atuação dos auditores internos em atividades que possam 

caracterizar participação na gestão, conforme determina o art. 1°, alínea “d” da Resolução/ CGPAR/ n° 2, de 31 de dezembro 

de 2010”. Portanto recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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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 “D”, de acordo com o art. 17 da lei n. 8.080/1990, 

em seus incisos VII e X. 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 um erro na formulação do enunciado da questão, pois o ano da Constituição Federal é 1988 e não 1998, como 

consta no enunciado. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 25 

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”, tendo em vista que a alternativa “C” apresenta, em sua redação, os órgãos corretos e 

dispostos no art. 9, da Lei 8.080/1990:  “Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I 

do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: I - no âmbito da União, 

pelo Ministério da Saúde; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente; e III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente”. Portanto recurso 

deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – TARDE 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

QUESTÃO Nº 38 

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 “D”, tendo em vista que a criança que convive com pessoa imunodeprimida deve receber a 

vacina inativada e não a oral. 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, 03 de Julho de 2015. 

Instituto AOCP 

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

