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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/HE-UFPEL, 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 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

QUESTÃO Nº 12 

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 valor percentual correspondente é de 35% (7 partes de 20 = 35 

partes de 100). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

QUESTÃO Nº 20 

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 da questão, pois onde consta “Lei n 7.661 de 28 de dezembro de 

2011”, deveria constar “Decreto 7.661, de 28 de dezembro de 2011”. Como a mencionada Lei não existe, a questão deverá ser 

anulada. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – MANHÃ 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 

QUESTÃO Nº 43 

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”, tendo em vista que a ANVISA recomenda que o diagnóstico de estrongiloidíase seja 

realizado por meio do exame parasitológico Baermann-Moraes de fezes, escarro ou lavado gástrico. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

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 “B” e “D”. De acordo com o texto da Portaria n°453/1998 

Item 2.13, a dose efetiva anual para exposições ocupacionais não deve exceder 20 mSv em qualquer período de cinco anos 

consecutivos. Sendo assim, também não deve exceder 50 mSv no mesmo período. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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”. A alternativa “A” está correta, pois, segundo o 

Livro Medicina Nuclear/ James H. Thrall e Harvey A. Ziessman – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003, pág. 51 e 52, o 

termo radiofármaco refere-se ao elemento radioativo combinado a um elemento radioquímico (molécula química) que 

preenchem aos requisitos para serem administrados a pacientes. A alternativa de alternativa “B” também está correta, já que, 

de acordo com o Livro Manual de Medicina Nuclear/ Anderson Fernandes Moraes – São Paulo: Atheneu, 2007, pág. 15, o 

gerador de 99Mo/99mTc pode ser eluído mais de uma vez ao dia. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA – RADIOTERAPIA 

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 “E”, tendo em vista que a única alternativa correta é a “E”: Abdução é o afastamento da 

estrutura em relação ao plano mediano. Portanto recurso deferido. 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – 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 que o tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em Edital. Portanto recurso 

deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

CARGO: BIOMÉDICO 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 



 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL 

RETIFICADO 
 

Página 3 de 9 
 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que, além da alternativa “B”, a alternativa “E” também está correta, pois, para ser considerada incorreta, essa 

alternativa deveria ter sido escrita da seguinte forma: “A fração gama demonstrou processo inflamatório crônico”. 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 “D” para “B”, tendo em vista que a alternativa “D” estaria correta se apresentasse a seguinte 

informação: “Soros lipêmicos, com aspecto leitoso ou turvo, que indicam que a concentração de triglicerídeos está elevada”. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

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 “A” para “E”, tendo em vista que a alternativa “E” é a única que apresenta uma informação 

INCORRETA, conforme solicitado pelo enunciado da questão. 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 a existência de divergência na literatura pertinente, pois algumas fontes apontam a lidocaína, enquanto outras 

trazem a mepivacaína como uma forte indicação. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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, devido a um equívoco na elaboração do enunciado da questão, pois a 

ordem dos dentes deveria ser 65 e 64, respectivamente. Portanto recurso deferido. 

 

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

QUESTÃO Nº 44 

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 INCORRETAS, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas a 

alternativa “B” (Na angina de Ludwig classicamente não estão presentes coleções evidentes de pus) e “D” (Embora 

inicialmente essas condições sejam unilaterais, sem o tratamento adequado, a infecção pode se disseminar para o lado 

contralateral), pois ocorreu um erro na formulação da alternativa “D”, que levou a crer que poderia ocorrer a denominação de 

angina de Ludwig enquanto a condição ainda é unilateral, o que não é verdadeiro. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

QUESTÃO Nº 27 
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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 Portaria GM nº1.863, de 29 de setembro de 2003, foi revogada, tendo sido substituída pela portaria 

nº1.600, de 7 de julho de 2011. 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 que, além da alternativa “C”, a alternativa “D” apresenta situações de proibições ao profissional enfermeiro. A 

saber nos casos de segredo profissional referente ao menor de idade, esse segredo só poderá ser mantido em situações em 

que o menor tenha capacidade de discernimento, não se aplicando a quaisquer circunstâncias. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

mesma será anulada, tendo em vista que em seu enunciado faltaram informações relevantes para que se chegasse à resposta 

adequada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – AUDITORIA E PESQUISA 

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 nenhuma alternativa apresentava todos os financiadores do 

Sistema Único de Saúde. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – ONCOLOGIA 

QUESTÃO Nº 26 

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 “D”, tendo em vista que, segundo a bibliografia Terapêutica Oncológica para Enfermeiro e 

Farmacêuticos / 4ª ed., a quimioterapia é classificada em curativa, adjuvante, neoadjuvante e paliativa. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DA MULHER – OBSTETRÍCIA 

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 que o enunciado da questão não apontou a qual vacina se referia, sendo assim, todas as alternativas 

identificam-se com a vacina de Difteria e Tétano (DT). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DO TRABALHADOR 

QUESTÃO Nº 50 



 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 02/2015-EBSERH/HE-UFPEL 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL 

RETIFICADO 
 

Página 5 de 9 
 

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, tanto a manutenção de posturas 

inadequadas quanto a invariabilidade de tarefas são fatores que concorrem para a ocorrência de doenças ocupacionais. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE MENTAL 

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 no enunciado da questão que dificultou o seu total entendimento por parte dos candidatos. 

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 que o DSM – V abandonou a divisão da esquizofrenia em subtipos, pois estes apresentavam pouca validade e 

não refletiam diferenças quanto ao curso da doença ou resposta ao tratamento. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

questão será anulada, tendo em vista a existência de divergência na literatura pertinente.   

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

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 “A” e “B”. Na alternativa “A”, consta que a fase dispersa é 

a fase interna e a fase dispersante é a fase externa, o que está correto. Entretanto, a alternativa “B” também traz uma 

informação correta, quando se afirma que as emulsões apresentando fase interna aquosa e fase externa oleosa são emulsões 

água em óleo. 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 que, além da alternativa “C”, a alternativa “B” também está INCORRETA, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão, pois pele e mucosa não têm o mesmo significado e a nistatina também é eficaz quando aplicada na mucosa vaginal. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA – RADIODIAGNÓSTICO 
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QUESTÃO Nº 44 

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 correto seria: Área Livre 0.02mGy semana-1 e Área Controlada 

0,1mGy semana-1. 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 um equívoco na elaboração da alternativa considerada correta pelo gabarito, pois os níveis de Restrição de 

Dose para Área Controlada e Área Livre são, respectivamente, 5,0mS/ano e 0,5 mSv/ano. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA – RADIOTERAPIA 

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, em circunstâncias especiais, a CNEN poderá autorizar um valor 

de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, desde que a dose efetiva média, em um período de 05 anos consecutivos, não 

exceda 1mSv por ano. 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 a inexistência de uma alternativa correta, pois o R50 é utilizado para caracterizar o feixe de elétrons assim como 

a TPR20,10 é usada para o feixe de fótons. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

QUESTÃO Nº 30 

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 enunciado da questão não definiu a qual tipo de luxação ela se referia e não há somente um mecanismo 

de lesão para que ocorra a luxação de ombro. 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 um equívoco na elaboração da questão que gerou a existência de mais de uma alternativa correta. 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 existência de um erro de digitação que impossibilitou o total entendimento da questão por parte dos 

candidatos, pois na frase “Ao analisar a marcha durante a face de apoio,” a palavra fase, está escrita errada. Portanto recurso 
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deferido. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

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, pois, segundo a portaria 2619/11, de 6 de dezembro de 2011, o 

tratamento térmico deve garantir que todas as partes dos alimentos atinjam à temperatura mínima de 74°C. 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 mais de uma alternativa INCORRETA, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois o 

teste laboratorial mais frequentemente utilizado para diagnóstico de Intolerância à Lactose é o teste oral de tolerância à lactose 

(e não à glicose), o qual o paciente ingere de 25g a 50g de lactose e se avalia os sintomas por duas a três horas. A técnica 

mais difundida nos laboratórios de análises clínicas é a por curva glicêmica. Nesta técnica, é coletada a glicemia em jejum e 

depois é feita uma curva. Se o paciente absorver a lactose, a glicemia deve se elevar de 1,4 mmol/l ou mais. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: PEDAGOGO 

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 divergência na literatura, pois, em algumas literaturas, a definição de qualidade ainda está 

restrita aos defeitos do produto e a questão da qualidade depende também dos valores, missão e metas da empresa. 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 que os comportamentos apresentados nas alternativas  “A” e “C” estão incluídos no perfil comportamental do 

líder. 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 que há um equívoco em sua formulação, o que impossibilitou a sua interpretação por parte dos candidatos, pois 

a natureza da aprendizagem é dinâmica e envolve a práxis. Quando se aprende um conhecimento novo, o antigo não é 

esquecido, ele faz parte da estruturação do novo conhecimento. Por ser um processo contínuo, a aprendizagem não é um 

processo com resultado final. Teoria e prática constituem a essência da aprendizagem em um movimento dialético. Porém, em 

algumas literaturas na área empresarial, a aprendizagem é feita em etapas e cada etapa possui um final, assim abre-se 

precedente para entender a aprendizagem como resultado final de um processo. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

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 “B” para “C”, tendo em vista que é o Ciclo de Cori e não de Krebs que remove o lactato e o utiliza 

para reabastecer as reservas de glicogênio depletadas em virtude do exercício intenso. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR 

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 “B”, pois os testes Zulliger e MATRIZES 

PROGRESSIVAS de Raven-Escala avançada apresentam parecer desfavorável pelo Conselho Federal de Psicologia. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

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 que a bibliografia citada no enunciado não é a única pertinente e satisfatória para a classificação das órteses. 

Portanto recurso deferido. 

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 um equívoco na elaboração do enunciado da questão que dificultou o entendimento por parte dos candidatos. 

Portanto recurso deferido. 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - TARDE 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 02 

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 ausência da preposição “a” na transcrição do excerto do texto, no enunciado da questão: “Pense na 

situação como se ela estivesse acontecendo a um amigo ou “a” um parente. Mas não ocorrendo com você.”, causou 

dúvidas e gerou confusão entre os candidatos no momento de assinalar a resposta correta. Portanto recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 
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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 um equívoco na elaboração da questão, pois a Lei 12.550 de 15/12/2011 autoriza o Poder Executivo a criar a 

empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e não cria a mesma, conforme constou 

na questão. 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, 15 de Junho de 2015. 

Instituto AOCP 

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

