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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° 03/2016 – EBSERH/CH-UFPA, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao 

gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 03/2016:  

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 DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAÚDE DO TRABALHADOR 

QUESTÃO Nº 31 

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 a intoxicação por chumbo poderá ser 

denominada Saturnismo ou Plumbismo. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

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 inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: BIÓLOGO 

QUESTÃO Nº 31 

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 incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois a toxoplasmose 

é uma doença causada por um parasito e pode ser diagnosticada por meio de diversos métodos sorológicos e imunológicos, 

tais como: titulação de IgA no sangue, reação de imunofluorescência indireta, hemaglutinação indireta, reação de Sabin 

Feldman e ELISA. 

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 mais de uma alternativa correta, pois, em alguns casos, a antiestreptolisina pode apresentar-se 

elevada por diversos meses até um ano, indicando que o paciente já teve a infecção em algum momento da vida. Portanto 

recurso deferido. 
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CARGO: BIOMÉDICO 

QUESTÃO Nº 27 

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 erro encontrado na análise do professor foi a “morfologia das 

bactérias” e não a “presença de bactérias”. Portanto recurso deferido.  

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 um equívoco na elaboração da alternativa correta que impossibilitou sua resolução. Portanto recurso deferido. 

 

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

QUESTÃO Nº 27 

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 “D”, tendo em vista que são consideradas quatro técnicas para a HIGIENIZAÇÃO das mãos 

(este é o termo empregado pela ANVISA em seu Manual). A técnica denominada higienização pré-operatória das mãos prevê a 

utilização da clorexidina a 2% ou a 4% e tem por objetivo (além da eliminação da microbiota transitória, das sujidades, 

oleosidades e células mortas) a diminuição da microbiota residente, o que ocorre a partir de 2 minutos de realização dos 

procedimentos, visto que, a partir da segunda cirurgia do dia, o tempo recomendado varia entre 2 a 3 minutos. Portanto recurso 

deferido. 

  

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PATOLOGIA BUCAL 

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 a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão. 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 a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

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 “A” e “E”, pois Art. 128 - A pena de Suspensão do 

Exercício Profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 15; 16; 25; 26; 28; 29; 

31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código. Art.129 - A pena  
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de Cassação do Direito ao Exercício Profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º, 

12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código. Art. 126 – A pena de Multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido 

nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

QUESTÃO Nº 35 

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 no enunciado da questão, pois onde se lê “venfalexina”, deveria se ler 

“venlafaxina”. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

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 “C”, pois onde se lê “entre 30 e 300 30 µg/g” deveria se ler “entre 30 

e 300µg/g”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA 

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 inexistência de uma alternativa correta. Pois a alternativa “D”, considerada correta pelo gabarito preliminar, 

afirma que o paciente apresenta “baixo peso” e, ao calcular o IMC com os dados presentes no enunciado da questão, conclui-

se que o peso do paciente encontra-se dentro da normalidade. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PEDAGOGO 

QUESTÃO Nº 45 

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 idênticas, sendo elas “A” e “C”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR 

QUESTÃO Nº 27 

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 “E”, pois a interdisciplinaridade preserva a 

autonomia de cada profissão e constrói um nível avançado de trocas e de cooperação entre as áreas. Além disso, entende o 

paciente como um ser biopsicossocial e espiritual e tem como objetivo comum, no caso do contexto hospitalar, a melhora do 

paciente. Pressupõe que cada uma das áreas exerça seu potencial de contribuição preservando a integridade de seus métodos 

e conceitos e, nesse sentido, requer o respeito à autonomia e à criatividade de cada uma das profissões envolvidas. Portanto 

recurso deferido.  
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QUESTÃO Nº 35 

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 correta, pois a análise da saúde coletiva que compreende práticas 

técnicas, científicas, culturais, ideológicas, políticas e econômicas é a análise institucional. 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, 22 de setembro de 2016. 

Instituto AOCP 

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

