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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 11.16 do Edital de Abertura nº 03/2014- EBSERH/HU-UFMS, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 03/2014, se da análise do recurso resultar anulação de 

questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – MANHÃ 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa com a sequência correta, que seria I, II e V. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado 

da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA 

QUESTÃO Nº 36 

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 definição de esterilização é a completa eliminação de todas as 

formas de microorganismos presentes, de acordo com a ANVISA. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 36 

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 “C”, tendo em vista que a alternativa correta é aumentar a kV(quilovoltagem), segundo 

“Técnicas Radiográficas”, autor Antônio Mendes Biasoli Jr. Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas que respondem corretamente ao enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

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 “C”, tendo em vista que a alternativa correta é “demonstrar a base do tórax”, segundo 

“Técnicas Radiográficas”, autor Antônio Mendes Biasoli Jr. Portanto, recurso deferido. 

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 “C”, tendo em vista que, para se evidenciar as patologias ou condições patológicas de 

ascite ou pneumoperitônio, utiliza-se a rotina de adbome agudo, aumentando a kV(quilovoltagem), de acordo com a 

bibliografia “Técnicas Radiográficas”, autor Antônio Mendes Biasoli Jr. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOTERAPIA 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que o conteúdo apresentado não consta no Edital de abertura do referido concurso. 

Portanto, recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 8 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a ausência da expressão “com frequência” no final da alternativa considerada correta 

“(A) pessoas que não possuíam o hábito de praticar exercícios.”, pois, de acordo com o texto, “os sedentários” praticavam 

exercício, porém não regularmente, somente por menos de 2 horas semanais, como podemos verificar pelo seguinte excerto 

extraído do texto de apoio: “Dez voluntários nunca tinham se exercitado por mais de duas horas por semana.”.  Portanto, 

recurso deferido. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que apresenta os princípios e diretrizes da Política Nacional de Idoso. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO: BIÓLOGO 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “D”. Portanto, recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO: BIOMÉDICO 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

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 “C” para “D”, tendo em vista que a bactéria que cresce em meio seletivo ágar chocolate e não 

cresce em meio ágar MacConkey é a Haemophilus, já o Enterobacter pode crescer em meio MacConkey. Portanto, recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que a questão não foi apresentada de maneira clara dificultando a interpretação por 
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parte dos candidatos, pois nos casos de dengue, o hemograma completo com a determinação das séries vermelha e branca 

do sangue, o hematócrito e a contagem de plaquetas; mostra-se importante para fechar o diagnóstico clínico e diferencial da 

dengue. O hematócrito é essencial para o diagnóstico da dengue hemorrágica, pois permite detectar a perda de líquidos para 

o espaço extravascular, além de ser fundamental no acompanhamento da resposta à hidratação. Então a questão deveria 

evidenciar a determinação do hematócrito e não de leucócitos. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

QUESTÃO Nº 50 

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 como base o Guia para utilização de fluoretos no Brasil, Ministério da Saúde, 

2009, p.26. Portanto, recurso deferido. 

 

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

QUESTÃO Nº 33 

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 como base Malamed (Manual de Anestesia Local, 5ª.ed, 2005, p.156). Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO - ASSISTENCIAL 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que o assunto abordado não comtempla o conteúdo programático previsto em edital. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a alternativa correta apresentava dubiedade interpretativa quanto a palavra baixada. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que o tema abordado não contempla o conteúdo programático previsto em edital. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que, embora no Brasil, o timolol é comercializado somente na forma de colírios para o 

tratamento de glaucoma, não podendo ser empregado desta forma na profilaxia de enxaqueca e mesmo que este emprego 

seja somente registrado em outros países e não no Brasil (FTN – 2010; RENAME 2013; ANVISA; Arq. Neuropsiquiatr.  2002; 

60(1):159-169), o enunciado não deixou claro a contextualização do cenário a ser empregada a indicação do medicamento, 

desta maneira, a questão não se sustenta com apenas uma alternativa verdadeira, uma vez que inúmeras referências 

apontam tanto o timolol quanto o propranolol com este fim terapêutico (profilaxia de enxaqueca). Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma 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 para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de divergências na literatura pertinente. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA - RADIODIAGNÓSTICO 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação que induziu os candidatos ao erro. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas “A” - polissacarídeos não amido e “B” - os 

oligossacarídeos, de acordo com a literatura “os principais grupos de fibras que chegam ao intestino grosso são os 

polissacarídeos não amido, substâncias associadas a esses polissacarídeos, os amidos resistentes e oligossacarídeos”. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que a questão se mostra confusa, pois pede os “principais sintomas” da rotavirose, se 

fosse pedido quais os sintomas da rotavirose, neste caso poderiam ser citados os sintomas secundários como a 

desidratação, perda de apetite, anorexia, desequilíbrio hidroeletrolítico, cefaleia, câimbras, dentre outros. Mas os sintomas 

secundários como: diarreia, vômito, febre (apresentam relatos de branda, moderada e intensa), dor abdominal, náuseas e 

mal estar, segundo Araújo. E. C. et.al, Bricks L. F., Costa. P. S. S. et.al., Rodrigues M. M. et.al. Sendo assim, todas as 

alternativas podem ser consideradas corretas, pois não foi apresentada uma opção que englobe todos os principais sintomas. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: PEDAGOGO 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”. Portanto, recurso 

deferido. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – TARDE 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a vacina dupla do tipo infantil (DT) 

contém a mesma concentração de toxoide diftérico e de toxoide tetânico presente na vacina tríplice (DTP), enquanto a dupla 

do tipo adulto (dT) contém menor quantidade de toxoide diftérico. A vacina dupla do tipo infantil DT poderá ser aplicada em 

menores de sete anos e dupla do tipo adulto dT a partir desta idade. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que a injeção é feita na região do deltoide, na face externa superior do braço. Nas 

crianças menores de dois anos a vacina é administrada na face lateral da coxa. Em crianças maiores e nos adultos, é 

administrada na região do deltoide, na face externa superior do braço, preferencialmente. Neste grupo (crianças maiores e 

adultos) deve ser evitada a região glútea, pois, muitas vezes, a vacina não é inoculada no interior do músculo e sim no tecido 

adiposo (gordura), o que diminui sensivelmente a resposta imunológica. Dessa forma, por não estar explícito no enunciado a 

idade da criança, são possíveis duas respostas para esta questão, a alternativa “B” e “D”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa correta. 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, 02 de Setembro de 2014 

Instituto AOCP 

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

