PARECERES AOS RECURSOS DEFERIDOS
A AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, os pareceres dos recursos deferidos interpostos contra o
Gabarito Oficial Preliminar referente ao EDITAL 1/2010 do Concurso Público da Fundação Estatal Saúde
da Família .
Art. 1º – Para os casos de questões anuladas, conforme edital de abertura os pontos serão
considerados a favor de todos os candidatos.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 03
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 24
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 22
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 01
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA:
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a alternativa “A” também está correta, pois no século XIX,
observa-se um intenso embate entre aqueles que acreditavam que as doenças resultavam de miasmas
(teoria miasmática) e os que consideravam que estas eram causadas por organismos contagiosos
propagados pelo contato ou objetos contaminados (teoria do contágio), assim sendo, a referida questão
possui duas alternativas corretas “A” e “B”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item
15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 05
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 01
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 24
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 03
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
questão foi anulada considerando que a alternativa mais completa seria a letra “D”, porém, esta alternativa
está incorreta porque segundo o texto da Lei 8142/1990, para o recebimento de recursos do governo federal
os municípios devem ter comissão de elaboração de planos de cargos, portanto recurso deferido. Deste
modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta
questão, independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 06
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 02
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 25
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 04
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a alternativa “C” também está incorreta, pois de acordo
com o texto Incentivo a participação popular e controle social no SUS (BRASIL. Ministério da Saúde.
Incentivo à Participação Popular e Controle Social no SUS. Textos técnicos para conselheiros de saúde. 2ª
Ed., Brasília: NESP/UnB, 1998.) as conferências de saúde tem caráter consultivo e os conselhos de saúde
tem caráter permanente e deliberativo. A lei 8.142/90 cita apenas que o conselho de saúde tem caráter
permanente e deliberativo, não se manifestando a respeito do caráter da conferência de saúde, assim
sendo, a referida questão apresenta duas alternativas incorretas “C” e “E”, portanto recurso deferido. Deste
modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta
questão, independentemente de terem recorrido.
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SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 07
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 03
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 01
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 05
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a alternativa “C” também está correta, pois no âmbito legal
as alternativas “B” e “C” querem dizer a mesma coisa, tendo em vista que a alternativa “B” ao dizer que a
Lei 8,14/1990 estabelece ainda que os conselhos de saúde, devem ser compostos paritariamente por
“representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários”, subentende-se que
prestadores de serviço são públicos e privados, já que são as duas possíveis categorias de inserção nos
Conselhos, assim sendo, a referida questão apresenta duas alternativas corretas “B” e “C”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 13
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 09
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 07
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 11
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
questão foi anulada, tendo em vista que de acordo com o Guia de Bolso do Ministério da Saúde (2006, p.
155) “A ocorrência de episódio reacional após alta do paciente não significa recidiva da doença”. E, ainda a
alternativa “A”, apresenta-se confusa, pois a grafia considera-se errônea, portanto recurso deferido. Deste
modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta
questão, independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 17
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 13
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 11
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 15
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “D” para a alternativa “E”, tendo em vista que o artigo 7°, inciso VIII, da
Lei 8.080/1990, dispõe que a “as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: VIII –
participação da comunidade”. E, ainda o termo usado na assertiva IV “participação popular” tem o mesmo
significado de participação da comunidade, garantia constitucional inserida no artigo acima citado, assim
sendo, a alternativa correta para esta questão é a “E”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo
com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos que assinalaram a alternativa “E” receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 18
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 14
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 12
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 16
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “E” para a alternativa “D”, tendo em vista que a Portaria 399/GM que
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Divulga o Pacto pela Saúde 2006. E, ainda a alternativa “C” não pode ser considerada como correta, pois a
mesma em seu corpo de texto omitiu a palavra “união” e a Portaria 399/GM dispõe que “todos os municípios
devem assumir [...]de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas pelos estados e união”,
portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os
candidatos que assinalaram a alternativa “D” receberão a pontuação desta questão, independentemente de
terem recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 19
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 15
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 13
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 17
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
questão foi anulada, tendo em vista que a “Gestão descentralizada mas ainda pouco participativa”
(alternativa “D”), também deve ser considerada como um dos fatores conjunturais que contribuíram para a
reformulação das políticas de Saúde no Brasil e criação do SUS, uma vez que antes da constituição de
1988, as AIS e o SUDS já iniciaram um processo de descentralização, embora pouco participativo, assim
sendo a alternativa “D” também é correta, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item
15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 20
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 16
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 14
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 18
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as NOBs de 91, 92 e 93 não estavam incluídas no
programa da prova, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de
abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem
recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 36
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 32
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 30
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 34
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em reposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
assertiva II está incompleta, pois reproduz parte do item III da Portaria 648 (Capítulo I, 3 – DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS NECESSÁRIOS), que diz que são itens necessários à realização das
ações de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal: “UBS com ou sem Saúde da Família que, de
acordo com o desenvolvimento de suas ações, disponibilizem:”, fato que prejudica a compreensão do texto
e induz ao erro, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura,
todos os candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 48
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 49
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 47
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 46
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em reposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
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referida questão foi anulada, tendo em vista que existem duas alternativas corretas, pois a questão foi
baseada nas amplas afirmações de que: “A camada pré-sal é um gigantesco reservatório de petróleo e gás
natural, localizado nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo (região litorânea entre os estados de
Santa Catarina e o Espírito Santo). Estas reservas estão localizadas abaixo da camada de sal (que podem
ter até 2 km de espessura). Portanto, se localizam de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar” . No entanto,
a Petrobras está pesquisando a possibilidade de existência de pré sal em uma camada mais profunda (8 mil
metros) na Bahia. Embora ainda não haja comprovação, pois o primeiro poço perfurado não mostrou
resultados positivos, o estado da Bahia vem participando das negociações com vistas no futuro, assim
sendo a alternativa “D” também é correta, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item
15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 10
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 06
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 04
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 08
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que existem duas alternativas incorretas, sendo que na
alternativa “A” os tiazídicos diminuem a taxa de filtração glomerular em pacientes com insuficiência renal e
na alternativa “B” os tiazídicos produzem um aumento de 5 a 15% dos níveis séricos totais de colesterol e
das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), sendo que o HDL permanece normal ou DIMINUÍDO, ou seja, a
alternativa “B” informa que “eleva-se HDL (errado) e triglicerídios (correto)”, portanto recurso deferido. Deste
modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta
questão, independentemente de terem recorrido.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 21
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 17
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 30
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 19
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “D” para a alternativa “C”, tendo em vista que o Art. 9º, inciso III, da Lei
8.080/1990 dispõe que: “A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do
art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: […]; III
– no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, portanto, recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos que
assinalaram a alternativa “C” receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 18
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 14
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 12
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 16
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “I” está incorreta, sendo que áreas críticas são
os ambientes onde existem riscos aumentados de transmissão de infecção, onde se realizam
procedimentos de risco, com ou sem paciente ou onde se encontram pacientes imunodeprimido, portanto
recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos
receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 26
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 22
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 30
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 24
RESULTADO DA ANÁLISE:Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “D” para a alternativa “C”, tendo em vista que o Art. 9º, inciso III, da Lei
8.080/1990 dispõe que: “A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do
art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: […]; III
– no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, portanto, recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos que
assinalaram a alternativa “C” receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 26
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 22
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 30
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 24
RESULTADO DA ANÁLISE:Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “D” para a alternativa “C”, tendo em vista que o Art. 9º, inciso III, da Lei
8.080/1990 dispõe que: “A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do
art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: […]; III
– no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, portanto, recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos que
assinalaram a alternativa “C” receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ADVOGADO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 05
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 01
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 24
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 03
RESULTADO DA ANÁLISE:Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “B” para a alternativa “C”, tendo em vista que o art. 267, inciso IV, do
Código de Processo Civil Brasileiro dispõe que: Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: […]; IV quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos
os candidatos que assinalaram a alternativa “C” receberão a pontuação desta questão, independentemente
de terem recorrido.
ADVOGADO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
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ADVOGADO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 23
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 19
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 17
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 21
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que ficou
mantida, entre parentes, as respostas da questão, o que prejudicou a questão e, por consequência, a
resposta, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos
os candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO/CONTADOR
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
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PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO/CONTADOR
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO/ECONOMISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 03
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 24
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 22
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 01
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão temos a esclarecer que no Edital
de Retificação 02 – FESF, ocorreu a exclusão do item PAEG, portanto recurso deferido. Deste modo de
acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO/ECONOMISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 04
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 25
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 23
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 02
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão temos a esclarecer que houve
erro na digitação da assertiva “4”; não é de PELO e sim DE PLENO, dificultando o entendimento da
questão, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos
os candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO/ECONOMISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
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parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ANALISTA ADMINISTRATIVO/ECONOMISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 01
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 22
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 20
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 24
RESULTADO DA ANÁLISE:Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “E” para a alternativa “A”, tendo em vista que a questão aborda o uso do
BREAK
na
linguagem
JAVA.
De
acordo
com
o
Java
Tutoria
l(http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/nutsandbolts/branch.html) "The break statement has two forms:
labeled and unlabeled", entende-se, portanto, que o BREAK pode ser usado com ou sem rótulo. Nesse
contexto, as afirmativas “I”, “II” e “III” estão corretas. A afirmativa “IV”, por sua vez, está incorreta, pois
afirma que o BREAK não pode ser rotulado. Ainda, convém destacar que as afirmativas “II” e “IV” são
excludentes, visto que a “II” indica a possibilidade de haver ou não rótulo e a “IV”, por sua vez, afirma que
não pode ter rótulo, assim sendo a alternativa correta para esta questão é “A” que diz que “Apenas
afirmativas I, II e III estão corretas”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do
edital de abertura, todos os candidatos que assinalaram a alternativa “A” receberão a pontuação desta
questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 05
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 01
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 24
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 03
RESULTADO DA ANÁLISE:Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “C” para a alternativa “B”, tendo em vista que a assertiva “III” está
incorreta, pois se uma exceção é lançada dentro da cláusula try o corpo da próxima cláusula catch será
examinado e seu conteúdo será executado independentemente do tipo da exceção. O tipo de exceção é
determinante para a execução do bloco delimitado pela cláusula catch. Try, assim sendo a alternativa
correta para esta questão é “B” que diz que “Apenas I, II e IV”, portanto recurso deferido. Deste modo de
acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos que assinalaram a alternativa “B”
receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 07
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 03
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PROVA VERDE QUESTÃO Nº 01
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 05
RESULTADO DA ANÁLISE:Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “D” para a alternativa “E”, tendo em vista que a alternativa “D” está
correta, pois o método length, executável em um ambiente Java, retorna o tamanho de uma string, por
exemplo, import java.lang.*; import java.io.*; public class StringLength{ public static void main(String[] args)
throws IOException{ System.out.println("String lenght example!"); BufferedReader bf = new
BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.println("Please enter string:"); String str =
bf.readLine(); int len = str.length(); System.out.println("String lenght : " + len); } }. E, ainda a alternativa “E”
está incorreta, pois o Trim não limpa todos os espaços em brancos da String, devido ele só eliminar os
espaços em brancos anterior e posterior da palavra, por Exemplo,String t = " Teste Teste "; utilizando o Trim
ficaria dessa forma: t= trim(t); retorno "Teste Teste", portanto não eliminando todos os espaços em branco
da String, assim sendo a alternativa correta para esta questão é a “E” que diz “Submetendo o método trim ()
a uma String, o mesmo remove todos os espaços em branco da String” (alternativa incorreta), portanto
recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos que
assinalaram a alternativa “E” receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 14
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 10
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 08
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 12
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que apresenta erro de digitação na alternativa “E”, dificultando o
entendimento do candidato para encontrar a alternativa correta, onde se lê com unidade lê-se como
unidade, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos
os candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 22
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 18
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 16
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 20
RESULTADO DA ANÁLISE:Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “E” para a alternativa “D”, tendo em vista que a alternativa “E” está
correta, pois a versão do samba pode ser consultada através do comando smbd -V. De acordo à
especificação do comando smbd (http://www.samba.org/samba/docs/man/manpages-3/smbd.8.html), o
parâmetro -V retorna o número da versão do programa. E, ainda, a alternativa “D” está incorreta, pois para
adicionar um usuário do samba a um grupo específico do samba o comando correto é smbpasswd -l -g,
sendo que não há os parâmetros -l e -g na especificação, assim sendo a alternativa correta para esta
questão é a “D” , portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura,
todos os candidatos que assinalaram a alternativa “D” receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
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caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA EDUCACIONAL
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 21
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 17
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 15
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 19
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “A” para a alternativa “E”, tendo em vista que a assertiva “I” está
incorreta, sendo a sequência correta “F – V – V – V”, assim sendo a alternativa correta é a “E”, portanto
recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos que
assinalaram a alternativa “E” receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ANALISTA EDUCACIONAL
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ANALISTA EDUCACIONAL
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
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KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
BIBLIOTECÁRIO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 12
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 08
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 06
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 10
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que segundo a norma NBR6023, o correto é o local: editora. E,
ainda temos a esclarecer que houve erro na digitação, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo
com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
BIBLIOTECÁRIO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
BIBLIOTECÁRIO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
CIRURGIÃO DENTISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 08
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 04
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 02
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 06
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que apresenta duas alternativas corretas “B” e “E”, pois os
pacientes portadores da Síndrome de Down possuem as seguintes características: retardo na erupção
dentária, maior tendência a problemas periodontais, hipotonia muscular e hipodontia, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
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CIRURGIÃO DENTISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 11
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 07
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 05
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 09
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que apresenta duas alternativas corretas “A” e “B”, pois entre as
síndromes associadas à hipodontia está a Síndrome de Down, sendo a hipodontia também incomum na
dentadura decídua, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de
abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem
recorrido.
CIRURGIÃO DENTISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 23
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 19
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 17
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 21
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que apresenta duas alternativas corretas “A” e “D”, pois para
realizar a exodontia do primeiro pré-molar superior é necessário o bloqueio dos nervos alveolar superior
anterior, palatino maior e alveolar superior médio, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o
item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
CIRURGIÃO DENTISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 19
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 15
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 13
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 17
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que o
gabarito foi alterado da alternativa “D” para a alternativa “A”, tendo em vista que todas as assertivas são
verdadeiras, sendo a sequência correta “V – V – V”, assim sendo a alternativa correta é a “A”, portanto
recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos que
assinalaram a alternativa “A” receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
CIRURGIÃO DENTISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
CIRURGIÃO DENTISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
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PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
EDUCADOR FÍSICO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
EDUCADOR FÍSICO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
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PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
ENFERMEIRO DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
ENFERMEIRO DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
FARMACÊUTICO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 24
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 20
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 18
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 22
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que apresenta duas alternativas corretas “A” e “C”, de acordo
com o artigo 7, inciso I e X que dispõe que: “As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; […]; X - integração
em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;” assim sendo tanto a
alternativa “A” quanto a “C” estão corretas, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item
15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
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FARMACÊUTICO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
FARMACÊUTICO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
FISIOTERAPEUTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 11
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 07
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 05
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 09
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que esta possui mais de uma resposta correta, sendo que a
alternativa “A” esta expressa na Constituição Federal de 1998 e as alternativas “B” e “C” estão expressas na
Lei 8.080/1990, assim sendo todas estas alternativas correspondem a legislação básica do SUS, portanto
recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos
receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
FISIOTERAPEUTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 17
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 13
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 11
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 15
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que apresenta duas alternativas corretas “A” e “E”, pois de
acordo com o Neuropediatra Dr. Karel Bobath e de sua esposa Berta Bobath, o objetivo da técnica é
diminuir a espasticidade e a introdução dos movimentos automáticos e voluntários (e não involuntários) a
fim de preparar para os movimentos funcionais, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o
item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
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FISIOTERAPEUTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 21
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 17
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 15
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 19
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos que a referida questão
foi anulada, tendo em vista que apresenta duas alternativas corretas “B” e “E”, pois a artrite gonocóccica é
caracterizada por poliartrite migratória que dura em torno de um a quatro dias, tendo um início agudo e há
comprometimento dos movimentos sendo a presença de febre comum, portanto recurso deferido. Deste
modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta
questão, independentemente de terem recorrido.
FISIOTERAPEUTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
FISIOTERAPEUTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
FONOAUDIÓLOGO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 06
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 02
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 25
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 04
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que somente a assertiva “I” está incorreta, sendo a sequência
correta “F – V – V – V – V”, como não há essa opção dentre as alternativas a referida questão foi anulada,
portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os
candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
FONOAUDIÓLOGO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
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PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
FONOAUDIÓLOGO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
MÉDICO DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
MÉDICO DO TRABALHO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
NUTRICIONISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 07
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 03
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 01
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PROVA AZUL QUESTÃO Nº 05
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que o enunciado da questão não explicitou o tipo de ácido
graxo, dificultando a interpretação do candidato, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o
item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
NUTRICIONISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
NUTRICIONISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
PSICÓLOGO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
PSICÓLOGO
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
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Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA/EPIDEMIOLOGISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 11
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 07
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 05
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 09
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que o comando do enunciado esta incorreto, pois deveria ser
“Assinale a alternativa CORRETA” ao invés de “Assinale a alternativa INCORRETA”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA/EPIDEMIOLOGISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 12
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 08
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 06
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 10
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que o comando do enunciado esta incorreto, pois deveria ser
“Assinale a alternativa INCORRETA” ao invés de “Assinale a alternativa CORRETA”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA/EPIDEMIOLOGISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
SANITARISTA/EPIDEMIOLOGISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso

PARECERES AOS RECURSOS DEFERIDOS
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 31
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 27
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 40
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a assertiva “IV” está correta, de acordo com o artigo 26,
caput, da Lei 8.080/1990, que dispõe que: “Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde
(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde”, portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com
o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 50
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 46
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 49
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 48
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que as alternativas “E” também está incorreta, uma vez que o
artista baiano que explorou as fotografias de Pierre Verger foi Hector Julio Páride Bernabó ou Carybé, e não
KARYBÉ, assim sendo a referida questão possue duas alternativas incorretas “A” e “E”, portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
MÉDICO GINECOLOGISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 17
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 13
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 11
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 15
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a alternativa “B” dada como correta pelo gabarito não
corresponde aos critérios de elegibilidade de Organização Mundial da Saúde (OMS), portanto recurso
deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
MÉDICO PEDIATRA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 20
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 16
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 14
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 18
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que apresenta duas alternativas incorretas “D” e “E”, pois a
alternativa “E” também está incorreta, pois em recém-nascidos o pulso deve ser checado com os batimentos
na base do cordão umbilical ou auscultando os batimentos cardíacos com estetoscópio, sendo que o pulso
radial não é indicado nesta faixa etária para verificação do pulso, portanto recurso deferido. Deste modo de
acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a pontuação desta questão,
independentemente de terem recorrido.

PARECERES AOS RECURSOS DEFERIDOS
MÉDICO PEDIATRA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 22
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 18
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 16
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 20
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a questão apresenta mais de uma alternativa correta,
portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os
candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
MÉDICO PEDIATRA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 25
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 21
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 19
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 23
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que a questão apresenta mais de uma alternativa correta,
portanto recurso deferido. Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os
candidatos receberão a pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
MÉDICO EMERGENCISTA
PROVA BRANCA QUESTÃO Nº 22
PROVA AMARELA QUESTÃO Nº 18
PROVA VERDE QUESTÃO Nº 16
PROVA AZUL QUESTÃO Nº 20
RESULTADO DA ANÁLISE:Questão Anulada.
Prezados candidatos em resposta ao recurso interposto, para esta questão, temos a esclarecer que a
referida questão foi anulada, tendo em vista que no paciente em questão, todas as patologias descritas
PODEM ser a causa do sangramento, assim sendo não há resposta correta, portanto recurso deferido.
Deste modo de acordo com o item 15.2.10 do edital de abertura, todos os candidatos receberão a
pontuação desta questão, independentemente de terem recorrido.
Art. 2º – Os Gabaritos Oficiais Pós Recursos será divulgado à partir do dia 15 de Abril de 2010 no
endereço eletrônico www.aocp.com.br
Art. 3º – Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por
terem sido considerados improcedentes.
Salvador, 15 de Abril de 2010.

