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CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

20 E A Deferido c/ alteração

As informações do texto motivador e do comando agrupador são suficientes para a conclusão de que o hospital 

poderá aumentar sua capacidade de atendimento em aproximadamente 6,7%, o que atesta a veracidade da opção A, 

e não da opção E, como apontou o gabarito preliminar. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito da questão. 

 
 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CARGO 2: MÉDICO/ANESTESIOLOGISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

54 E - Deferido c/ anulação

Por haver duas opções corretas, D e E, opta-se pela anulação da questão. 

 

 

CARGO 3: MÉDICO/CARDIOLOGISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

57 C - Deferido c/ anulação

Na redação da opção considerada correta, consta o termo “ocitocina”, quando o correto seria “citocina”. Esse 

equívoco impossibilitou o julgamento objetivo da questão, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 

 

CARGO 4: MÉDICO/CARDIOLOGISTA – ÁREA DE ATUAÇÃO: CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

31 C - Deferido c/ anulação

Na opção considerada correta, consta o termo “lactante”, quando o correto seria “lactente”. Esse equívoco 

impossibilitou o julgamento objetivo da questão, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 



CARGO 13: MÉDICO/DERMATOLOGISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

32 A - Deferido c/ anulação

Por haver duas opções corretas, A e C, opta-se pela anulação da questão. 

 

 

CARGO 19: MÉDICO/GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

50 D - Deferido c/ anulação

Na redação da assertiva considerada correta, consta o termo “tuboperitonal”, quando o correto seria 

“tuboperitoneal”. Esse equívoco impossibilitou o julgamento objetivo da questão, motivo pelo qual se opta por sua 

anulação. 

 

 

CARGO 20: MÉDICO/HEMATOLOGISTA E HEMOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

44 B - Deferido c/ anulação

A questão deve ser anulada, pois a opção divulgada como correta pelo gabarito preliminar está equivocada. O 

ácido metilmalônico não está elevado na anemia por deficiência de folato. 

 

 

CARGO 33: MÉDICO/NUTRÓLOGO 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

55 A - Deferido c/ anulação

Na opção divulgada pelo gabarito preliminar como correta, consta 1,2g/dia, quando deveria ser 1,2g/kg/dia. Dessa 

forma, não há opção correta, devendo, pois, a questão ser anulada. 

 

 
CARGO 34: MÉDICO/OFTALMOLOGISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

39 B - Deferido c/ anulação

Há duas opções corretas, letras B e C. dessa forma, opta-se pela anulação da questão. 

 

CARGO 37: MÉDICO/ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

75 A - Deferido c/ anulação

Por haver duas opções corretas, A e E, opta-se pela anulação da questão. 



CARGO 38: MÉDICO/OTORRINOLARINGOLOGISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

39 B - Deferido c/ anulação

Há mais de uma opção correta – B, D e E –, motivo pelo qual se opta pela anulação da questão. 

 

 

CARGO 40: MÉDICO/PEDIATRA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

34 A - Deferido c/ anulação

No comando da questão consta o termo “lactante”, quando o correto deveria ser “lactente”. Esse equívoco 

impossibilitou o julgamento objetivo da questão, motivo pelo qual se opta por sua anulação. 

 

CARGO 45: MÉDICO/RADIOLOGISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

45 C - Deferido c/ anulação

Há duas opções corretas, A e C, motivo pelo qual se opta pela anulação da questão. 

 

 

CARGO 48: MÉDICO/SOCORRISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

48 D C Deferido c/ alteração

Segundo o escore de Mallampati, na classe III, apenas o palato mole é visível, como mostrado na figura em tela, e 

não o palato duro, como anteriormente divulgado pelo gabarito preliminar. Dessa forma, opta-se pela alteração do 

gabarito da questão.  

 

 

CARGO 49: MÉDICO/ULTRASSONOGRAFISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

59 B - Deferido c/ anulação

A redação da opção A prejudicou seu julgamento objetivo. A impossibilidade de julgar objetivamente todas as 

opções da questão é motivo suficiente para que se opte por sua anulação. 

 

 



CARGO 54: ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

75 C - Deferido c/ anulação

Conforme a Lei nº 8.069/1990, o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais 

sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Portanto, a opção C está incorreta e opta-se 

por sua anulação. 

 

CARGO 55: BIÓLOGO 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

58 A - Deferido c/ anulação

Por apresentar duas opções corretas, A e E, opta-se pela anulação da questão.  

75 D - Deferido c/ anulação

A coqueluche é uma doença causada pela bactéria Bordetella pertussis, e não Haemophilus pertussi, como 

expresso na opção divulgada como gabarito. Por não haver opção correta, opta-se pela anulação da questão. 

 

CARGO 57: FARMACÊUTICO 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

55 C - Deferido c/ anulação

O conteúdo abordado na questão extrapola os objetivos de avaliação previstos no edital do concurso. Por esse 

motivo, opta-se pela anulação da questão. 

 

 

CARGO 58: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

35 B - Deferido c/ anulação

Por apresentar mais de uma opção correta, B e C, opta-se pela anulação da questão. 

38 B - Deferido c/ anulação

A redação do comando da questão permitiu a existência de mais de uma opção correta, a saber: B e D. Dessa 

forma, opta-se por sua anulação. 

40 A - Deferido c/ anulação

Por haver duas opções corretas, A e B, opta-se pela anulação da questão. 

45 B E Deferido c/ alteração

A opção indicada como gabarito apresenta equívoco na unidade de volume urinário, devendo, pois, não ser 

considerada correta. Em contrapartida, o conteúdo da opção E está inteiramente correto. Dessa forma, opta-se 

pela alteração do gabarito do item. 

49 A - Deferido c/ anulação

Por apresentar mais de uma opção correta, A e C, opta-se por anular a questão. 



59 A - Deferido c/ anulação

Ao contrário do afirmado na opção indicada como correta pelo gabarito preliminar, a deficiência de vitamina C não 

é a única condição em que a ferritina está reduzida na ausência de deficiência de ferro. Dessa forma, não há opção 

correta, razão pela qual se opta pela anulação da questão. 

61 C - Deferido c/ anulação

Por apresentar mais de uma opção correta, C e D, opta-se pela anulação da questão. 

62 B - Deferido c/ anulação

Na opção dada como correta, a ausência da especificação da proteína A prejudicou o entendimento objetivo da 

questão, portanto, opta-se pela sua anulação.  

 

CARGO 59: FISIOTERAPEUTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

38 A - Deferido c/ anulação

Não há opção correta para a situação descrita no comando da questão. Dessa forma, opta-se pela anulação. 

39 D - Deferido c/ anulação

Literatura brasileira mais recente pertinente ao tema não associa o teste de Apgar a manobras de reanimação, 

como as expressas na opção apresentada como gabarito. Dessa forma, opta-se pela anulação da questão. 

62 A - Deferido c/ anulação

O enunciado da questão fala dos critérios de interrupção, mas o gabarito apresentado cita um dos critérios de 

manutenção do teste de respiração espontânea. Por esse motivo, opta-se pela anulação. 

 

CARGO 60: FONOAUDIÓLOGO 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

31 D - Deferido c/ anulação

Na redação da assertiva considerada correta pelo gabarito preliminar, consta o termo “molar”, quando o correto 

seria “malar”. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item.  

36 E - Deferido c/ anulação

Na redação da assertiva considerada correta pelo gabarito preliminar, consta o termo “estensiômetro”, quando o 

correto seria “estesiômetro”. Por esse motivo, opta-se pela anulação do item. 

 

CARGO 61: NUTRICIONISTA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

34 E - Deferido c/ anulação

A recomendação de ingestão de cálcio para homens é diferente do que para mulheres na faixa etária entre 51-70 

anos de idade, ao contrário do expresso pelo gabarito da questão. Por não haver opção correta, opta-se pela 

anulação. 

44 A - Deferido c/ anulação

Por haver duas opções corretas, A e B, opta-se pela anulação da questão. 

 



 

CARGO 62: ODONTÓLOGO CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

39 B - Deferido c/ anulação

Há duas opções corretas, letras A e B, motivo pelo qual se opta pela anulação da questão. 

 
CARGO 64: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

34 C - Deferido c/ anulação

O comando da questão pode ter induzido os candidatos ao erro, uma vez que se pede que sejam marcados 

exemplos de atividades de vida diária e, contraditoriamente, apresenta-se, como gabarito, apenas uma atividade. 

Dessa forma, opta-se pela anulação da questão. 

 
CARGO 67: TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

39 E - Deferido c/ anulação

O fato de existirem bactérias que crescem em condições de baixa atividade de água torna a opção E incorreta, 

motivo pelo qual se opta pela anulação da questão. 

 
CARGO 71: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

37 C - Deferido c/ anulação

Por haver duas opções corretas, B e C, opta-se pela anulação da questão.  

46 A - Deferido c/ anulação

No enunciado da questão, não está correto o uso do termo “método de Caldwell na estativa”, motivo pelo qual se 

opta pela anulação da questão.  

56 A - Deferido c/ anulação

Devido à divergência de literatura no que se refere aos exames radiológicos em pacientes com ortostatismo, opta-

se por anular a questão. 

79 B - Deferido c/ anulação

A ausência do sinal negativo (-600 UH) no comando causou prejuízo ao entendimento objetivo da questão. 

Portanto, opta-se pela sua anulação. 

80 B - Deferido c/ anulação

Na figura apresentada, não há diferença evidente no tamanho das setas que apontam para as estruturas a serem 

avaliadas nas opções B e D, fato que impediu o julgamento objetivo da questão. Portanto, opta-se pela sua 

anulação. 

 
 


