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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 15.16 do Edital de Abertura n° 02/2020, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 02/2020: 

15.8    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.  

15.9    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. 

15.10    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 SUPERIOR 

 

 

CADERNO: INFORMÁTICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 16 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 20 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 19 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 18 

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 um artigo da Microsoft, com data de 23 de 

junho de 2020, anuncia que modelos 3D agora também podem ser utilizados no programa Microsoft Power Point do Office 365. 

Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – 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 tema abordado pela questão não contempla o Conteúdo Programático previsto em Edital. Portanto recurso 

deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 58 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 
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tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, na verdade, é a ultrapassagem do sincretismo teórico que se 

expressa no viés do ecletismo. A ausência do termo “ultrapassagem” altera o sentido da alternativa e a invalida. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: BIOMÉDICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

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, ao diluir ácidos concentrados, é necessário derramar lentamente o 

ácido em água, agitando continuamente com um bastão de vidro. Jamais verta água sobre um ácido concentrado, o calor de 

dissolução liberado pode provocar a ebulição e a projeção do ácido e/ou a quebra do recipiente de vidro que o contém. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 41 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 38 

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 não foi considerada, para a elaboração da alternativa correta, a Nota Técnica nº 4/2020-CGDE/.DCCI/SVS/MS, 

publicada em 2020, a qual trouxe atualizações sobre o tratamento da hanseníase. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 60 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 57 

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 a pentavalente não é administrada com 4 anos, apenas o reforço 

com a DTP. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada,  
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tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois a Lei 

nº3820/1960 descreve que: “Ficam criados os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dotados de personalidade jurídica de 

direito público, autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina 

da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no País”. Além disso, essa Lei descreve que a qualquer 

penalidade caberá recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, para o Conselho Federal sem efeito suspensivo, 

salvo nos casos dos números III e IV da lei supracitada, em que o efeito será suspensivo. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

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 a nefropatia por IgA é a causa mais frequente de glomerulonefrite 

primária no mundo todo, mais predominante em homens entre segunda e terceira décadas de vida e pode se manifestar como 

hematúria micro ou macroscópica recorrente. A hematúria pode ser desencadeada por IVAS ou atividade física. A condição se 

caracteriza por consumo de complemento e deposição mesangial de IgA à imunofluorescência. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – 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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”, pois o Staphylococcus aureus é o agente 

etiológico mais comum na endocardite de câmaras direitas. Portanto recurso deferido. 

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, segundo a Diretriz apresentada no Congresso Brasileiro de 

Cardiologia em 2020, o valor para diagnóstico de hipertensão arterial na MRPA é 130x80 mmHg. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO CIRURGIA PLÁSTICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 56 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 55 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 53 

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 “C”, pois uma toracotomia posteroanterior, com 

divisão do músculo grande dorsal, acaba por diminuir consideravelmente o volume muscular, sendo a maior contraindicação à 

realização de reconstrução mamária utilizando tal retalho. Por outro lado, a secção do nervo escapular, em alguns casos, não 

causa atrofia do músculo grande dorsal, ou outra alteração significativa que possa trazer alguma dificuldade adicional para a 

confecção de tal retalho. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO COLONOSCOPIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 51 

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 falta de informações que possibilitou a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 55 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 54 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 53 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 52 

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 formulação do enunciado que possibilitou a existência de duas alternativas corretas, sendo elas 

“D” e “E”, pois violeta de cresil é o corante mais usado e eficiente, todavia o índigo carmin também pode ser usado. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO COLPOSCOPIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 04 – 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 “B” para “C”, tendo em vista que, considerando mulher de 30 anos ou mais com dois exames 

apresentando células atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US), sem achados anormais 

maiores ou sugestivos de invasão à colposcopia e JEC completamente visível, segue-se a possibilidade de biópsia ou 

seguimento. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – 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 um equívoco na formulação que possibilitou a existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado 

pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – 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 um equívoco na formulação da alternativa correta, pois não houve discriminação na alternativa em relação a 

opioides fracos/fortes e o efeito teto relacionado a eles. Opioides fracos (Tramadol e Codeína) apresentam efeito teto, mas 

opioides fortes (Morfina, Metadona, Fentanil, Oxicodona, por exemplo) não apresentam tal efeito. Quanto maior a dose, maior a 

potência analgésica. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – 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”, segundo a Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 

2011, que posteriormente foi revogada pela Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 52 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 51 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

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 “E”, pois, segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2019-2020, “devem ser testados indivíduos acima de 45 anos de idade ou, em qualquer idade, pacientes com 

sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial ou história familiar de DM2”. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 56 
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PROVA 04 – QUESTÃO Nº 55 

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 sarampo caracteriza-se por febre alta, exantema máculo-papular 

generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO NEONATOLOGIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – 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 inexistência de uma alternativa correta, pois, na laringomalácia, o principal sintoma é o estridor inspiratório, que 

pode piorar com choro e agitação ou na posição supina e melhora quando a criança fica em repouso ou faz uma hiperextensão 

cervical. No que se refere à alternativa “D”, esta só poderia ser considerada correta se fosse especificado atresia de coana 

unilateral. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO PEDIATRIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 46 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 45 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 04 – 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 “D”, pois o tacrolimus pomada a 0,03% está indicado 

para crianças acima de 2 até 12 anos, e de 0,1% acima de 12 anos.  Como a alternativa “A” não especif ica qual concentração de 

tacrolimus não está indicada para maiores de 2 anos, ela pode ser considerada correta. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO RADIOLOGIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – 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 duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois a intensidade do feixe está relacionada com o 

mAs e determina a quantidade de elétrons que atinge o anodo. A tensão na corrente que determina a energia em que o elétron 

chegará no anodo altera a qualidade e não a quantidade/intensidade do feixe. Logo, o material do filme radiográfico e tensão 

elétrica no tubo contemplam fatores que não influenciam na intensidade do feixe. Portanto recurso deferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – 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 existência de mais de uma alternativa correta, pois a imagem apresenta consolidações e opacidades em vidro 

fosco com espessamento de septos de permeio. Há predomínio de consolidações, porém há a presença, em menor quantidade, 

das opacidades em vidro fosco. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – 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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “B” e “C”, 

pois a linfangioleiomiomatose é uma doença genética autossômica dominante e afeta predominantemente mulheres em idade 

fértil. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO REUMATOLOGIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 49 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 48 

PROVA 04 – 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 a capacidade de andar apoiado em ponta dos pés é 

responsabilidade da raiz S1. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 59 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 58 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 57 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 56 

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 a presença de sacroileíte visualizada em ressonância magnética, 

associada a dor lombar inflamatória por 4 meses, em paciente de 41 anos, pode ser classificado como Espondilite Axial, uma vez 

que a alternativa traz um quadro clínico inicial da doença, não existindo alterações na radiografia simples de sacroilíacas 

(presença de sacroileíte visualizada em ressonância magnética). Quando ocorrem alterações radiográficas em sacroilíacas, a 

doença passa a ser chamada Espondiloartrite radiográfica, também conhecida como Espondilite Anquilosante. Portanto recurso 

deferido. 
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CARGO: MÉDICO UROLOGIA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 44 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 43 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 42 

PROVA 04 – 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 duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois o tratamento definitivo para as linfoceles 

perienxerto renal é a marsuapilização intraperitoneal, porém a punção da linfocele guiada por ultrassom para tratamento provisório 

pode realmente ser feita no preparo do paciente para procedimento definitivo. 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, 28 de junho de 2021 

Instituto AOCP 

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

