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JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÃO DE GABARITOS 
 

(elaboradas conforme as definições do edital que rege o certame, considerando todos os 
recursos interpostos pelos candidatos) 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS (exceto para o Cargo 1 – Analista de Sistema) 
 
Questão 11 – Anulada. Não há opção de gabarito para a questão. 
 
Questão 15 – Anulada. O item I, divulgado como correto no gabarito oficial preliminar, está 
incompleto, portanto não há opção correta. 
 

Questão 18 – Anulada. Não há opção correta para a questão. 
 
Questão 19 – Gabarito alterado de A para D. O item I descreve licença-maternidade sem 
mencionar a duração de 120 dias. Há licenças tidas como maternidade (ex.: adoção ou 
guarda) com períodos máximos de 90 dias. Assim, estão certos apenas os itens II, III e IV. 
 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS – CARGO 1 – ANALISTA DE SISTEMAS – TIPO A 
 
Questão 16 – Anulada. Não há opção de gabarito para a questão. 
 
Questão 17 – Gabarito alterado de A para D. O item I descreve licença-maternidade sem 
mencionar a duração de 120 dias. Há licenças tidas como maternidade (ex.: adoção ou 
guarda) com períodos máximos de 90 dias. Assim, estão certos apenas os itens II, III e IV. 
 
Questão 20 – Anulada, por não apresentar opção com a seqüência correta (F, F, V). 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
CARGO 2 – BIOMÉDICO – TIPO A 
 
Questão 29 – Anulada. O item II é falso. As enzimas do corpo humano não funcionam melhor 
à temperatura de 40 ºC, pois é elevada para o corpo humano, e, em temperaturas elevadas, 
podem sofrer desnaturação. Portanto, não há opção de gabarito para a questão. 
 
Questão 31 – Anulada. Existem duas vias de ativação do sistema complemento, tornando o 
item V correto e divergente do gabarito oficial preliminar divulgado. 
 
Questão 32 – Anulada. O item V está incompleto, portanto não há opção de gabarito para a 
questão. 
 
Questão 37 – Anulada. A heparina pode ser muito usada em laboratórios de emergência em 
exames de gasometria e usada rotineiramente em vários exames. Portanto, não há opção de 
gabarito para a questão. 
 
 
CARGO 5 – ECONOMISTA – TIPO A 
 
Questão 29 – Gabarito alterado de B para D. A seqüência correta para os itens é F, V, F, F, 
correspondendo à opção D. 
 
 
CARGO 6 – ENGENHEIRO CIVIL– TIPO A 
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Questão 31 – Anulada. As opções A e B estão incorretas. Na opção B consta que o caminho 
com menor comprimento é o caminho crítico, porém este é o caminho com maior 
comprimento. Portanto, não há opção de gabarito para a questão. 
 
 
CARGO 8 – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO – TIPO A 
 
Questão 37 – Anulada. O enunciado da questão deveria solicitar que fosse assinalada a opção 
INCORRETA. Portanto, há mais de uma opção de gabarito. 
 
 
CARGO 9 – FISIOTERAPEUTA – TIPO A 
 
Questão 29 – Anulada. O item I está certo. Não há opção que apresente a seqüência correta 
(V, F, V, V, F).  
 
 
CARGO 12 – NUTRICIONISTA – TIPO A 
 
Questão 21 – Anulada. As opções B e C estão corretas.  
 
Questão 37 – Gabarito alterado de A para D. Considerando a administração e a estrutura 
organizacional do hospital descrito na situação hipotética, a opção A apresenta, corretamente, 
que todas as ações realizadas pela estrutura organizacional dessa UAN são voltadas para o 
atendimento do seu objetivo final, caracterizado pela divisão do trabalho entre os órgãos. 
  
 
CARGO 13 – ODONTÓLOGO – TIPO A 
 
Questão 38 – Anulada. As opções B e C estão corretas, pois ambas apresentam um nome da 
droga anestésica local que é capaz de causar metaemaglobina. 
 
 
CARGO 15 – PSICÓLOGO – TIPO A 
 
Questão 24 – Anulada. Bayley é um teste destinado à avaliação de crianças nas idades de 1 a 
42 meses. O teste é o único, entre as opções, voltado à avaliação neuropsicológica da criança. 
Como a criança da situação hipotética tinha 4 anos, este teste torna-se inadequado para 
avaliá-la.   
 
Questão 39 – Gabarito alterado de C para B, por haver erro material na divulgação do 
gabarito oficial preliminar. 
 
Questão 40 – Gabarito alterado de B para C, por haver erro material na divulgação do 
gabarito oficial preliminar. 
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS (exceto para o Cargo 17 – Operador de Computador) 
 
Questão 17 – Anulada, pois há duas opções corretas (B e D).   
 
Questão 18 – Gabarito alterado de D para C. Há três itens certos. 
 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS – CARGO 17 – OPERADOR DE COMPUTADOR – TIPO A 
 
Questão 17 – Anulada, pois há duas opções corretas (B e D).   
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Questão 18 – Gabarito alterado de D para C. Há três itens certos. 
 
 
CARGO 17 – OPERADOR DE COMPUTADOR – TIPO A 
 
Questão 22 – Gabarito alterado de B para D. Todos os itens estão certos. 
 
Questão 24 – Gabarito alterado de A para B, por haver erro material na divulgação do 
gabarito oficial preliminar. 
 
 
CARGO 18 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – TIPO A 
 
Questão 37 – Gabarito alterado de D para C, por haver erro material quanto à divulgação do 
gabarito oficial preliminar. A idade na qual deve ser aplicada a dose inicial da vacina contra a 
febre amarela, de acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI) é 9 meses. 
 
 
CARGO 21 – TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA – TIPO A 
 
Questão 31 – Anulada. Segundo teóricos, os valores de referência variam e existem situações 
fisiológicas de hematúria. Portanto, não há opção de gabarito para a questão. 
 
Questão 36 – Anulada. O edital não contempla explicitamente a análise morfológica dos 
sedimentos urinários.  
 
Questão 37 – Anulada. Apesar de a amilase e das transaminases terem sido citadas em 
edital, as enzimas citadas na questão não o foram, explicitamente. 
 
 

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
 
 

CARGO 22 – AGENTE DE ARTES PRÁTICAS – TIPO A 
 
Questão 16 – Gabarito alterado de B para A, por haver erro material na divulgação do 
gabarito oficial preliminar. 
 
Questão 21 – Gabarito alterado de C para A, por haver erro material na divulgação do 
gabarito oficial preliminar. 
  
 


