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A AOCP Concursos Públicos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 16.16 do Edital de Abertura Nº 002/2018 – PMB/SESMA, interpostos contra as questões da prova objetiva e 

ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura Nº 002/2018: 

16.8 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. 

16.9 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. 

16.10 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 AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CADERNO: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

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 ferramenta de Sistema “Limpeza de Disco” permite apagar arquivos 

e programas (temporários, da lixeira, que são pouco usados) para liberação do espaço no HD. Uma das opções da ferramenta é 

remover arquivos da lixeira, porém a ferramenta também permite excluir outros arquivos não presentes na lixeira. Portanto recurso 

deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO – NS. 13 

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 divergências na literatura pertinente que possibilitou a existência de mais de uma alternativa 

correta, pois algumas literaturas expõem que há limitações para a utilização do oxímetro de pulso nos casos de insuficiência 

tricúspide e uso do BIA (Balão intra-aórtico) enquanto outras bibliografias não apresentam contraindicação. Portanto recurso 

deferido. 
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CARGO: ENGENHEIRO SANITARISTA – NS. 19 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 50 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 

alterado de “A” para “C”, tendo em vista que, conforme a Resolução CONAMA 357/05, o cianeto livre é o único parâmetro 

inorgânico dentre os apresentados nas alternativas. Portanto recurso deferido. 
 

CARGO: FARMACÊUTICO – NS. 20 

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 “A” e “B”, 

pois o principal efeito da interação medicamentosa entre o captopril e o ácido acetilsalicílico é a redução do efeito anti-hipertensivo 

do inibidor da enzima conversora de angiotensina, devido à inibição da síntese de prostaglandinas pelo ácido acetilsalicílico, e não 

o aumento. Portanto recurso deferido. 
 

CARGO: ODONTÓLOGO – NS. 28 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 36 

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 enunciado da questão solicitava que fosse assinalada a alternativa 

correspondente ao tempo de ação da mepivacaína 3% (portanto, mepivacaína sem vasoconstrictor) em tecidos moles através da 

técnica infiltrativa. A técnica infiltrativa utilizando a mepivacaína a 3% promove anestesia pulpar por um tempo de 20 minutos, 

porém promove anestesia de tecidos moles por um tempo de 120 a 180 minutos. Portanto recurso deferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

Maringá, 13 de novembro de 2018 
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