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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 3/2014-EBSERH/HULW-UFPB, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 3/2014, 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. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – MANHÃ 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

QUESTÃO Nº 19 

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 – letras “A” e “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 24 

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 em vista que a alternativa “D” está em consonância com o art. 26 parágrafo 

único do Decreto Presidencial n° 7.508, de 28 de junho de 2011. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – MANHÃ 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 

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. 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 mais de uma alternativa que responde corretamente o enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: TÉCNICO EM HISTOLOGIA 

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 inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

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 “A” para “D”, tendo em vista que o Iodeto de sódio é um xarope e o Diatrizoato de sódio é um 

contraste iodado hidrossolúvel, de acordo com a bibliografia “Técnicas Radiográficas”, autor Antônio Mendes Biasoli Jr. 

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 que por se tratar de fatores proporcionais, a inversão também é válida. Portanto, 

recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ 

 

 

CARGO: 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 um erro de digitação, visto que a palavra “castratróficos” não existe na ortografia oficial 

e, desse modo, não é contemplada por nenhuma regra de acentuação estabelecida pela NGB. Portanto, recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 23 

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 em vista que a assertiva “E” não está em consonância com o inciso VI do art. 4º 

da Lei n° 8.142/1990. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 
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gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que a alternativa “D” está em consonância com o art. 26 do Decreto 

Presidencial n° 7.508, de 28 de junho de 2011. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

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 que apresenta apenas 3 assertivas para análise e nas alternativas apresenta análise 

para 4 assertivas. 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 “D” para “C”, tendo em vista que “prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade” constitui-se 

uma competência do Assistente Social, conforme Art. 4 inciso IX da Lei 8662/93. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: BIÓLOGO 

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 três alternativas incorretas. 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 que o enunciado não indica o número exato de hospedeiros para o parasito, tornando 

duas respostas possíveis. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: BIÓMÉDICO 

QUESTÕES Nº 31, 36, 37, 38 e 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questões Anuladas. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para estas questões, temos a esclarecer que 

elas serão anuladas, tendo em vista que o conteúdo de microbiologia não consta no Conteúdo Programático previsto no 

edital de abertura. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

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 existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. 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 duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

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, segundo literatura consultada, o blasto predominante na leucemia 

mieloide aguda é o mieloblasto. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO - ASSISTENCIAL 

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 que a referência do enunciado ao qual se apoia a alternativa não está clara. 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 unidade de medida não condiz à abreviatura. 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 que existe mais de uma alternativa com propriedade bactericida (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília; 2013). Portanto, recurso 

deferido.  

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DA MULHER 

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 “A” para “C”, tendo em vista que, de acordo com o Manual do Ministério da Saúde (2012) sobre o 

pré-natal de baixo risco, a gemelaridade é o único fator de risco dentre as alternativas. 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 
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gabarito será alterado de “A” para “B”, tendo em vista que, de acordo com o Manual do Ministério da Saúde (2012) sobre o 

pré-natal de baixo risco, quando a Data Da última Menstruação (DUM) é conhecida e certa pode-se usar o calendário 

somando o número de dias do intervalo entre a DUM e a data da consulta e dividindo o total por sete (resultado em 

semanas). Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 35 

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, de acordo com o Manual do Ministério da Saúde (2012) sobre o 

pré-natal de baixo risco, na Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na gestação, a pré-eclâmpsia pode ser definida como 

aparecimento de HAS e proteinúria (> 300 mg/24h) após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente normotensas. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

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 mais de uma alternativa correta, pois foram verificadas divergências na 

literatura referente ao tema. Há autores que relatam ser necessário entre 8 e 16 horas de jejum para o teste oral de tolerância 

à glicose. 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 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

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 de acordo com a bibliografia citada, a alternativa “A” trouxe dúvidas por ser facial ou 

nasal, em que a contraindicação no uso de NPPV é relativa; no entanto, devem ser avaliadas com acurácia, observando-se a 

relação risco/benefício na aplicação da técnica. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA 

QUESTÃO Nº 31 

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 inexistência de uma alternativa que contemple corretamente ao enunciado da 

questão, pois o correto seria “ao mínimo estímulo” e não como consta na alternativa “A - resposta mínima ao estímulo”. 

Portanto, recurso deferido. 

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 inexistência de relação I:E exata (1:2,57). 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 que o termo correto é medialização. 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 não foi citada a alteração vocal na alternativa correta. 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 

mesma será anulada, tendo em vista que a atenção faz parte dos distúrbios de aprendizagem. 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 que a pesquisa do limiar eletrofisiológico por meio do PEATE baseia-se na identificação 

da onda V, que em geral desaparece ou não, dependendo do grau da audição do indivíduo. Ao colocar que a onda V é mais 

identificada quando se aproxima do limiar subjetivo, a intenção era comparar a onda V com as ondas I e III, porém sabe-se 

que à proporção que a onda V se aproxima do limiar subjetivo, a mesma torna-se menos visível ao ser reduzida a 

intensidade. Neste caso, a resposta poderia trazer dupla interpretação. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

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 a existência de divergência entre literaturas, segundo Glinsman, 1986 et al., apud Rev. 

Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba, as recomendações para uma dieta equilibrada são 50% do seu teor energético na forma de 

carboidratos e, destes, somente 10% a 15% devem ser provenientes da ingestão de açúcares, mas de acordo com outras 

literaturas competentes somente 10% do total de carboidratos devem ser provenientes de açúcares. Portanto recurso 
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deferido. 

 

CARGO: PEDAGOGO 

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 “C” para “B”, tendo em vista que de fato o comportamento humano é causado por estímulos 

internos ou externos. Os estímulos internos são provenientes das condições fisiológicas e os externos que provém das 

influências sociais e ambientais também manifestam-se no indivíduo, ao se relacionar com as pessoas, interferindo de forma 

positiva e negativa nas interações humanas. 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 “B” para “C”, tendo em vista que a motivação é o impulso de uma pessoa para agir, porque ela 

assim o necessita e deseja, conforme observado por CHIAVENATO 1982, entre outros. 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 um erro de digitação no enunciado da questão. 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 a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA 

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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – TARDE 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

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 via de administração gástrica não está acessível. 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, 13 de Agosto de 2014 

Instituto AOCP 

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

