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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/HC-UFG, 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. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – MANHÃ 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAÚDE DO TRABALHADOR 

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 “E” para “B”, tendo em vista que os valores pressóricos podem sofrer diversas alterações, no entanto, 

em adultos, são considerados normais os parâmetros com pressão sistólica, variando de 90 a 140mmHg, e pressão diastólica 

de 60 a 90mmHg. (BRASIL, 2003). Dessa forma, o caso apontado na referida questão apresentava uma idosa com PA 090/060 

mmHg, e não abaixo dos pontos de corte 090 para pressão sistólica e 060 para pressão diastólica. Assim, a pressão arterial 

citada está dentro dos limites de normalidade, se tratando de uma paciente normotensa no momento, de acordo com o citado 

na alternativa “B”. Conforme classificação da pressão arterial para adultos com mais de 18 anos da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, são considerados níveis pressóricos ótimos quando a pressão arterial sistólica for inferior a 120mmHg e diastólica 

inferior a 080mmHg. A Hipotensão referida na alternativa “E” pode ser definida como qualquer pressão arterial (PA) abaixo do 

normal esperado para um indivíduo em um dado ambiente. Não há um único ponto de corte numérico universalmente aceito 

como representando a hipotensão. Por exemplo, embora <90mmHg possa ser considerado hipotenso para alguém com 'PA 

normal’ de 120mmHg, muitos adultos jovens e saudáveis terão PA em repouso nesse nível ou potencialmente abaixo e não 

serão considerados hipotensos. Ainda assim, por definição, seria considerado hipotensão valores abaixo de 090/060 mmHg e 

não iguais ao mesmo. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM FARMÁCIA 

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 “C” para “E”, tendo em vista que o elixir consiste em uma solução hidroalcoólica de sabor agradável e 

adocicado, contendo princípio(s) ativo(s) dissolvido(s), e que o colutório é uma solução destinada ao enxágue bucal, com ação 

sobre as gengivas e as mucosas da boca e da garganta. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ÓPTICA 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que a alternativa “C” (o ângulo entre a armação e o rosto do cliente) é o 

ângulo pantoscópico. Desse modo, a distância vértice é a distância entre a lente e o olho. 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 “C” para “A”, tendo em vista que o lensômetro realiza a medição de lentes meridiano por meridiano, 

sendo que ao olhar a dioptria -1.25 a 90 e -2.75 a 180 no lensômetro, devemos somente olhar a diferença entre uma potência e 

a outra para definir o astigmatismo e, consequentemente, o risco de Fe do lensômetro ficará a 180 graus na segunda potência, 

ficando a receita final com -1.25 -1.50X180. Portanto recurso deferido.   

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa apontada inicialmente como correta “B) O filtro deve 

ser de com âmbar” possibilita a interpretação de que a luz de segurança deve conter âmbar e não ser de cor âmbar. Portanto 

recurso deferido.   

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 que no enunciado da questão não especificou se o questionamento era relacionado à tecnologia snapshot ou ao 

sensor snapshot e, embora o sensor snapshot seja de uso na radiologia odontológica digital, a tecnologia snapshot é utilizada 

também na radiologia digital, pois é ela que permite, após a imagem ser transferida para o software, que o técnico ou tecnólogo 

em radiologia faça ajustes na imagem. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

CARGO: BIÓLOGO 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa considerada correta no gabarito preliminar considera 

a infecção como recente, dado que não pode ser concluído apenas pelos valores de IgG. Para afirmar isso, deveriam ser 

citados no enunciado valores de IgM. Sendo assim, a alternativa “B” está incorreta, não havendo resposta correta possível para 

a questão. As alternativas “A” e “E” estão incorretas porque os valores de IgG mostram a presença de anticorpo, o que indica 

que há ou já houve infecção por Toxoplasma. As alternativas “C” e “D” estão incorretas porque, em caso de infecção crônica ou 

cura, os valores de IgG são menores que 1:500. Portanto recurso deferido. 

 

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

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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



 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 06/2015-EBSERH/HC-UFG 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA ASSISTENCIAL 

 

Página 3 de 5 
 

gabarito será alterado de “E” para “D”, tendo em vista que, para fazer o diagnóstico diferencial de uma fratura nasal e uma 

fratura do complexo nasorbitoetmoidal, é preciso fazer a avaliação da distância intercantal. O aumento dessa distância, como 

proposto pela alternativa “E”, sugere uma fratura nasorbitoetmoidal. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

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 “B” para “C”, tendo em vista que dentre as doenças transmitidas por sangue, imunopreveníveis e 

reconhecidas como risco profissional está a Hepatite B, como proposto na alternativa “C”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO – SAÚDE DA MULHER – OBSTETRÍCIA 

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 “A” para “D”, tendo em vista que o tempo gestacional no enunciado da questão é de 27 semanas de 

gestação. Nesse caso, refere-se a parto normal, pois trata-se de uma gravidez com mais de 23 semanas. “O Ministério da 

Saúde e a Previdência Social consideram o parto o nascimento ocorrido a partir da 23ª semana de gestação, inclusive nos 

casos de nascimentos de crianças mortas intraútero”.  

Dessa forma, a licença maternidade de 120 dias é concedida para mães que tiveram partos de crianças mortas a partir de 23 

semanas de gestação, como apresentado pela alternativa “D”. Portanto recurso deferido. 
 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

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

“D”, pois a prescrição de medicamentos controlados também pode ocorrer pela quantidade de frascos/ampolas. Portanto 

recurso deferido. 

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 que, equivocadamente, foi considerado como verdadeiro o item 5. Dessa forma, não há alternativa com  

sequência correta. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 símbolos matemáticos foram incorretamente utilizados, onde leu-se (<39ºC) deveria se ler (>39ºC) e 

onde leu-se (>39ºC) deveria se ler  (<39ºC). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FÍSICO – FÍSICA MÉDICA - RADIODIAGNÓSTICO 

QUESTÃO Nº 29 

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 duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “B”, segundo a resolução 1016/2005 do ministério 

da Saúde, radiodiagnóstico médico: desempenho e segurança. 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 “B” para “E”, tendo em vista que consertar o tubo de raios X NÃO faz parte do PCQ, conforme 

solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido. 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – SAÚDE DA MULHER 

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 “B” para “D”, tendo em vista que, de acordo com o enunciado da questão, a incontinência urinária de 

esforço decorre essencialmente de hipermobilidade do segmento vesicouretral sob esforços abdominais, devido à perda da 

sustentação adequada por enfraquecimento pélvico e perineal. Além disso, de acordo com Dall´Oglio et al. (2005), pág.83, a 

incontinência é representada pela perda dos suportes pélvicos, geralmente associada com anormalidades anatômicas 

externas, mas tem preservada a integridade do mecanismo esfincteriano uretral. Portanto recurso deferido. 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

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 erro na inserção das unidades da resistência das vias aéreas. Sendo correto: 

 r= ▲P/Fluxo em cmH2O/L.seg, podendo o erro em questão ter gerado dificuldades para a interpretação do enunciado. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

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 que houve um erro na formulação do enunciado, pois a fórmula correta do percentual de mudança de peso = 

(peso usual – peso atual/ peso usual)/100. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR 

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 “C”, tendo em vista que, apesar da linguagem clara e objetiva não acontecer com frequência 

em meio hospitalar, seja por parte da equipe médica, enfermagem (...) e muitas vezes também por parte do psicólogo, ainda é 

a maneira mais exata e ideal para a interação da equipe em prol do paciente. 

A alternativa “A” só poderia ser considerada correta se o enunciado se referisse à equipe interdisciplinar e não à 

multidisciplinar. Portanto recurso deferido. 
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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 “C” e “D”, pois, para se entender o homem em seu 

contexto biopsicossocial, percebeu-se a necessidade da interação tanto da área da saúde quanto da educação. Porém o 

conceito de promoção da saúde é uma definição mais ampla de um processo que abrange a participação de toda a população 

no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob risco de adoecer. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA ORGANIZACIONAL 

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 “E” para “C”, tendo em vista que a Psicodinâmica do Trabalho visa à coletividade de trabalho e não 

aos indivíduos isoladamente e, após diagnosticar o sofrimento psíquico em situações de trabalho, ela não busca atos 

terapêuticos individuais, mas intervenções voltadas para a organização do trabalho à qual os indivíduos estejam submetidos. A 

psicodinâmica do trabalho tem como uma de suas vertentes fundamentais as categorias da Psicanálise. Assim, compreende 

que, frente a uma situação de agressão ao Ego, o indivíduo defende-se, primeiramente, pela produção de fantasmas, que lhe 

permitem construir uma ligação entre a realidade difícil de suportar, o desejo e a possibilidade de sublimação. 

O que importa para a Psicodinâmica do Trabalho é conseguir compreender como os trabalhadores conseguem manter certo 

equilíbrio psíquico, mesmo estando submetidos a condições de trabalho desestruturantes. Propõe-se a estudar o espaço que 

separa um comportamento livre de um outro estereotipado, referindo-se a palavra livre, aqui, ao modelo comportamental que 

faz intervir uma tentativa visando transformar a realidade que o circunda, conforme os desejos do sujeito, no sentido do prazer. 

A alternativa “E” está equivocada quando apresenta a proposta de que: “A Psicodinâmica do Trabalho tem, por referência 

fundamental, a Fenomenologia (...)”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA 

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 “B”, tendo em vista que a fratura supracondiliana é uma fratura conhecidamente do úmero 

distal, sendo a resposta correta a incidência AP de úmero distal. 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, 05 de outubro de 2015. 

Instituto AOCP 

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

