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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 03/2013 da EBSERH/HUCAM-UFES, interpostos contra as questões da 

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 03/2013, 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. 

 

 

RECURSOS DEFERIDOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO DA ÁREA ASSISTENCIAL   

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO Nº 01 

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 letras “C” (Em “...a todas as horas...”, um 

acento indicativo de crase em “às” não acarretaria prejuízo à gramática do texto.) e “E” (Em “...se em um lugar chique ou 

simples...”, o elemento ou indica que houve a adição de dois argumentos.). Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO 204: TÉCNICO EM FÁRMACIA  

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 devido à existência de variações nas bibliografias, mais de uma alternativa pode ser 

considerada correta. (Marin N, ET al, Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais, Rio de Janeiro, OPAS/OMS, 2003). 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 206: TÉCNICO EM RADIOLOGIA  

QUESTÃO Nº 27 

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”. Portanto, recurso deferido. 
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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 “E” para “C”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

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 alternativa “C” não está incorreta, em virtude de várias bibliografias demonstrarem 

outros parâmetros dessa intensidade assim sendo, a referida questão pode apresentar outras alternativas corretas. Portanto, 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que TRATADO 

DE TÉCNICA RADIOLÓGICA E BASE ANATÔMICA, KENNETH L. BONTRAGER, 7ª EDIÇÃO, mostra como correta a alternativa 

“C”, o gabarito será alterado de “D” para “C”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que TRATADO 

DE TÉCNICA RADIOLÓGICA E BASE ANATÔMICA, KENNETH L. BONTRAGER, 7ª EDIÇÃO, mostra como correta a alternativa 

“B”, o gabarito será alterado de “C” para “B”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a resolução 

no exame digital é definida como a nitidez ou detalhe gravado de estruturas na imagem e tem como fator de controle o tamanho do 

pixel e a matriz de visibilidade, assim sendo, a alternativa correta para esta questão é a “C”, o gabarito será alterado de “A” para 

“C”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, pela bibliografia TRATADO DE 

TÉCNICA RADIOLÓGICA E BASE ANATÔMICA, KENNETH L. BONTRAGER, 7ª EDIÇÃO, temos a esclarecer que o pós 

processamento se refere à alteração ou realce da imagem eletrônica com o intuito de melhorar a qualidade diagnóstica. Sendo 

portanto a alternativa “D” a resposta correta, o gabarito será alterado “B” para “D”. Portanto, recurso deferido.  
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RECURSOS DEFERIDOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA ASSISTENCIAL   

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO Nº 04 

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 de sublinhado no pronome presente na alternativa “B”, divergindo das 

demais alternativas que apresentavam o pronome em destaque, o que gerou confusão e dúvida nos candidatos, prejudicando 

a análise da questão.  Portanto, recurso deferido.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO Nº 12 

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 houve um erro na última frase da questão, quando foi colocada a palavra “tudo” 

deu-se a entender que seriam dois trabalhos a serem realizados, ou seja, que as personagens apresentadas no enunciado 

estavam trabalhando juntas para concluir dois trabalhos ao mesmo tempo. Como o enunciado deu margem a duas 

interpretações, e consequentemente a um resultado não apresentando dentre as alternativas, a questão deverá ser anulada. 

Portanto, recurso deferido.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO 101: ASSISTENTE SOCIAL  

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 um erro de formulação na 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 presença de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 102: BIÓLOGO  

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

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

 

CARGO 106: ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA  

QUESTÃO Nº 39 

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 alternativa que respondesse corretamente a questão. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO 112: ENFERMEIRO – SAÚDE DA MULHER – OBSTETRÍCIA  

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 um erro de formulação da questão, pois quando indicada a episiotomia, deve ser realizada 

preferencialmente médio lateral, conforme orientações do Ministério da Saúde. 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 a mesma 

será alterada de “B” para “D”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 113: ENFERMEIRO – SAÚDE DO TRABALHADOR  

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 que a alternativa “C” também está correta, uma vez que a Hepatite C tem modo de 

transmissão fecal-oral, o controle desta em ambiente de trabalho requer a utilização de precaução padrão e nos casos de 

pacientes que utilizem fraldas e/ou encontrem-se incontinentes é recomenadada a utilização de precaução de contato, cujos 

EPIs pertinentes são: luva e avental. (Cassettari, Valéria Chiaratto; Balsamo, Ana Cristina; Silveira, Isa Rodrigues. Manual 

para prevenção das infecções hospitalares 2009. Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009). A 

mesma situação ocorre para a patologia Salmonella, indicada na aternativa “B”, assim sendo, a referida questão apresenta 

duas alternativas corretas “B” e “C”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO 116: ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

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 um erro no enunciado da questão onde se lê INCORRETA lê – se CORRETA, desta fora 

a questão apresenta mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 34 

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 alternativa “C” para “E”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 38 

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 presença de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

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 alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 117: ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de “A” para “B”. 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 o 

gabarito será alterado de “D” para “E”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de “C” para “A”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 118: ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

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 que a alternativa “C” também está incorreta, pois a assistência avançada à saúde, com 

o emprego de técnicas invasivas de manutenção das vias aéreas, recuperação volêmica e terapia medicamentosa com a 

presença de médico e enfermeiro, é classificada como suporte avançado  de vida,  conforme a  Política Nacional de Atenção 

às Urgências, 2006, em sua Portaria GM nº 2.048, de 5 de novembro de 2002.  Assim sendo, a referida questão não 

apresentava nenhuma alternativa a ser assinalada como correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 120: FARMACÊUTICO  

QUESTÃO Nº 36 
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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 segundo a Portaria ANVISA nº 344/98, em seu artigo 5º - A notificação de receita será retida pela 

farmácia ou drogaria e a receita devolvida ao paciente devidamente carimbada, como comprovante do aviamento ou da 

dispensação. 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 segundo o guia de bolso do Ministério da Saúde, sobre doenças infecciosas e parasitárias, na 

ancilostomíase, a infecção nos homens se dá quando as larvas penetram pela pele, normalmente pelos pés, causando uma 

dermatite característica. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 122: FISIOTERAPEUTA  

QUESTÃO Nº 26 

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 que todas as alternativas apresentaram respostas erradas, ao invés de ser em mililitros, as 

respostas estão em litros. Portanto, recurso deferido. 

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 que todas as alternativa apresentaram respostas erradas, pois um dos efeitos terapêuticos da 

hidroterapia é a redução do tônus muscular. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 126: FONOAUDIÓLOGO  

QUESTÃO Nº 27 

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 alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 34 

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 as autoras RODRIGUES K.A e FURKIM A. M., 2008, a prática da avaliação 

fonoaudiologia em UTI, já está padronizada no Brasil e vasta literatura já está publicada sobre o tema. Portanto, recurso deferido. 

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 um engano na elaboração da questão onde se lê:  ...as quais não são passíveis de 

adequação anteriormente ao procedimento cirúrgico, o correto é:  ... as quais são passíveis de adequação anteriormente ao 
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procedimento cirúrgico. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 127: NUTRICIONISTA  

QUESTÃO Nº 32 

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 Folato além de ser essencial para maturação de hemácias é também 

para o fechamento do tubo neural, por conseguinte para formação do sangue e função neurológica, assim sendo, a alternativa 

correta para esta questão é a “C”. Portanto, recurso deferido 

 

CARGO 129: PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR  

QUESTÃO Nº 30 

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 “E”. 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 alternativa “A” também está incorreta, pois de acordo com o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, o veto de usar títulos que não possua está no Art. 20, item b, e não no Art. 2 conforme enunciado na 

questão. “Art. 2º– O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente: a) 

Informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro; b) Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais 

que possua;” Assim sendo, a referida questão apresenta duas alternativas incorretas, que atendiam ao solicitado pelo enunciado,  

“A” e “E”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

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 alternativa “A” também está correta, pois de acordo com textos publicados pelo 

Ministério da Saúde em 2002 e 2010 o atendimento em grupo favorece um número maior de pessoas atendidas em um contexto 

de serviço, contribuindo para minimizar a espera por atendimento. Assim sendo, a referida questão apresenta duas alternativas 

corretas “A” e “E”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

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 alternativa “D” também está incorreta pois o primeiro CAPS foi inaugurado no ano de 

1986 o que caracteriza “meados” da década de 80 e não “final” conforme a alternativa apresenta no texto. “O primeiro Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado em março de 1986, na cidade de São Paulo: Centro de Atenção 

Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da Rua Itapeva” (BRASIL, 2204, p.12). 

Assim sendo, a referida questão apresenta duas alternativas incorretas “A” e “D”. Portanto, recurso deferido. 
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 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, 18 de Fevereiro de 2014 

Instituto AOCP 

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

