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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/HUJM-UFMT, 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. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – MANHÃ  

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ÓPTICA  

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 “C”. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – TARDE 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

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 cirurgia é um procedimento traumático que provoca o rompimento da barreira de 

defesa da pele, tornando-se, assim, porta de entrada de microrganismos. A infecção do sítio cirúrgico manifesta-se entre 4 a 

6 dias após a cirurgia, porém existem literaturas que diferenciam este período, o que pode causar divergências na resolução 

da questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 observando divergências entre literaturas que diferenciam o período de incubação 

do microorganismo a interpretação e a resolução da questão podem induzir o candidato ao erro. 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 que a complexidade da questão exige conhecimentos específicos não enquadrados no 
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nível técnico. Portanto, recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA  AO SUS 

QUESTÃO Nº 23 

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 enunciado da questão foi elaborado equivocadamente, fazendo com houvesse 

uma  interpretação inadequada da mesma. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ  

 

 

CARGO: ENFERMEIRO - ASSISTENCIAL 

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 que a Portaria n°. 3.318/2010, foi revogada pela Portaria n°. 1.498/2013. Portanto, 

recurso deferido. 

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 por problemas na redação da questão não está claro que a membrana transparente 

semi-permeável também deve ser estéril. 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 que apesar da fototerapia não ser realizada apenas em Terapia Intensiva (Portaria Nº 

930, de 10 de maio de 2012) e esse conteúdo ser pertinente ao item 6. Concepções teórico-práticas da Assistência de 

Enfermagem do conteúdo programático do presente concurso, existe controvérsia quanto à distância de cada tipo de luz 

utilizada nesse procedimento (CARVALHO, M. Tratamento da icterícia neonatal. J Ped. 2001; 77(Supl. 1):S71-S80; DUARTE, 

I, et al. Photohterapy. An Bras Dermatol. 2006;81(1):74:82). Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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



 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 02/2013 EBSERH/HUJM-UFMT 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL 

 

Página 3 de 4 
 

mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado contém erro de digitação. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DO TRABALHADOR  

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 existência de duas alternativas corretas. 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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO  

QUESTÃO Nº 50 

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, pois segundo Sumita, Mendes e Costa 

(2012) é ficou evidente que a ingestão de vitamina C em elevadas quantidades causa glicosúria em pacientes não diabéticos. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA – RADIODIAGNÓSTICO  

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 a existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA  

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 duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: 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 uma alternativa incorreta assim como solicitado pelo enunciado. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 29 
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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 a ocorrência de um equívoco na elaboração do enunciado da questão. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA  

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 um erro na elaboração da questão, pois onde constam ácidos graxos insaturados 

deveria ser ácidos graxos saturados. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR  

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 duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

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 “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA ORGANIZACIONAL 

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 “A” para “C”. 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 Abril de 2014 

Instituto AOCP 

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

