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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 14.17 do Edital de Abertura nº 01/2017 do Concurso Público para provimento de vagas e formação de Cadastro de 

Reserva para Cargos de Nível Superior, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 01/2017: 

14.9 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. 

14.10 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. 

14.11 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. 

 

CARGO: MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA / ADULTO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – 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, na SIHAD, o sódio urinário encontra-se 

normal ou elevado. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – 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, para o diagnóstico de síndrome HELLP, o valor correto da AST 

deveria ser maior do que duas vezes o valor normal, e não >40, como consta na alternativa considerada correta pelo gabarito 

preliminar. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO - NEONATOLOGIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“E” para “B”, tendo em vista que a prematuridade extrema está relacionada a complicações do uso de oxigênio em recém-nascidos 

e não à utilização de cateter profundo, pois, de acordo com as Diretrizes 2016 da Sociedade Brasileira de Pediatria, a imaturidade 

vascular ocular leva à retinopatia da prematuridade. Quanto às complicações do uso de cateter profundo, não está descrita 

nenhuma relação com o uso de oxigênio. Portanto recurso deferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“A” para “D”, tendo em vista que a avaliação para vitalidade fetal mais recomendada é o Perfil Biofísico Intrauterino que é o método 

da propedêutica do bem-estar fetal, o qual estuda conjuntamente as atividades biofísicas e o volume do líquido amniótico. 

Fundamenta-se na hipótese de que as variáveis biofísicas fetais (movimentos respiratórios, movimentos corpóreos, tônus fetal e 

resultados da cardiotocografia) refletem a integridade funcional do sistema nervoso central e, como tal, espelham o estado de 

oxigenação. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO - PEDIATRIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 47 

PROVA 04 – 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, pois, nos casos de disenteria, a antibioticoterapia está indicada, 

especialmente quando o paciente apresenta febre e comprometimento do estado geral. Porém, como no caso apresentado pelo 

enunciado o paciente não demonstra comprometimento do estado geral, apesar de apresentar disenteria, o uso de 

antibioticoterapia não está indicado. Nesse caso, a alternativa que mais se aproximaria do tratamento adequado seria a “B”, porém 

nela não contém a prescrição de Zinco (na dose de 20mg/dia), recomendado pela OMS. 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, 08 de fevereiro de 2018 

 Instituto AOCP  


