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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 11.16 do Edital de Abertura nº 02/2013 da EBSERH/HUCAM-UFES, interpostos contra as questões da 

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 02/2013, se da análise do recurso resultar anulação de 

questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

RECURSOS DEFERIDOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DA ÁREA MÉDICA 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a ausência de sublinhado no pronome presente na alternativa B, divergindo das demais 

alternativas que apresentavam o pronome em destaque, o que gerou confusão e dúvida nos candidatos, prejudicando a 

análise da questão.  Portanto, recurso deferido.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que houve um erro na última frase da questão, quando foi colocada a palavra “tudo” 

deu-se a entender que seriam dois trabalhos a serem realizados, ou seja, que as personagens apresentadas no enunciado 

estavam trabalhando juntas para concluir dois trabalhos ao mesmo tempo. Como o enunciado deu margem a duas 

interpretações, e consequentemente a um resultado não apresentando dentre as alternativas, a questão deverá ser anulada. 

Portanto, recurso deferido.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

CARGO 801: MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 31 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que enunciado deveria solicitar que fosse assinalada a alternativa INCORRETA e não a 

resposta correta. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO 805: MÉDICO - CARDIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a angioplastia de resgate deve ser feita em até 180 minutos após o uso do 

fibrinolítico ou total de 15h após o início dos sintomas e não inferior a 12 ou 24h, informação que diverge da apresentada na 

questão. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO 810: MÉDICO - CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO  

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a doença de caroli causa a dilatação intra-hepática. BOKUS 4a Edição 

Gastroenterologia, fígado e vias biliares, Página 177. Com base no exposto, fica deferido o recurso por não haver alternativa 

correta a ser assinalada. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO 811: MÉDICO - CIRURGIA GERAL  

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “B” para a alternativa “C”, Conforme postulado no manual de cuidados pré e pós-

operatórios do America College of surgeons 3a Edição a diminuição do volume plasmático implica em liberação de hormônio 

anti-diurético, levando ao desvio da circulação renal da região cortical para a região medular para poupar líquidos e 

eletrólitos. Assim sendo, a alternativa correta para esta questão é a “C”. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “A” para a alternativa “B”, visto que a síndrome de Mirizzi pode ser definida como a 

presença de cálculo no ducto cístico causando obstrução da via biliar principal por compressão extrínseca. Urgências 

Clínicas e Cirúrgicas, Andy Petroianu, editora Guanabara Koogan, 1360p. Diante do exposto, fica deferido o solicitado e a 

alternativa correta é “B”. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO 812: MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA  

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a apresentação mais frequente de obstrução duodenal é tipo diafragma ou 

membrana em 86% dos casos e não é claro na literatura a frequência de obstrução tipo membrana completa ou com 

perfuração. O poliidrâmnio está presente em 60% dos pacientes com atresia duodenal que corresponde a 14% dos casos 

totais. Concluímos, portanto, que, com os dados atuais, da literatura não é possível uma resposta correta. Portanto, recurso 

deferido.  

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que não existe consenso da literatura em relação à complicação mais frequente do 

Divertículo de Meckel, sendo que alguns textos afirmam ser a obstrução intestinal (alternativa D) e outros afirmam ser a 

hemorragia (alternativa A). Tendo, desse modo, a possibilidade de duas alternativas serem consideradas corretas. Portanto, 

recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a queda sobre o portão não caracterizou se o trauma abdominal foi penetrante, 

prejudicando assim a compreensão da questão por parte dos candidatos por confundir com trauma abdominal fechado. 

Faltou esclarecer, no enunciado da questão, que o portão era em paliçada. Concluímos, então, que como não ficou 

caracterizado se o trauma abdominal foi fechado ou penetrante não era possível assinalar uma resposta correta. Portanto, 

recurso deferido.  

 

CARGO 813: MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA  

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que no enunciado da questão deveria estar constando "membro inferior" ao invés de 

coxa. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que não existe na literatura da ANVISA registro de silicone em fórmulas de leite sintético 

para crianças. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 45 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a questão apresenta mais de uma resposta correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a questão não se enquadra dentro do conteúdo programático proposto para o 

concurso. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a questão não se enquadra dentro do conteúdo programático proposto para o 

concurso. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO 814: MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA  

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” também está incorreta, pois de acordo com o texto “Sao causas de 

pneumotórax espontando secundário, EXCETO” a alternativa “B” apresenta uma causa de pneumotórax NAO ESPONTÂNEO 

(traumático) e a alternativa “C” apresenta uma causa de pneumotórax espontâneo primário. Desse modo, em decorrência da 

existência de duas alternativas que respondem ao questionamento do enunciado, a questão será anulada. Portanto, recurso 

deferido.  

 

CARGO 819: MÉDICO - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ULTRASSONOGRAFIA GERAL 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “B” para alternativa “C”, pois a alternativa que responde corretamente ao questionamento 

do enunciado é a “C” trifásico. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO 821: MÉDICO - ECOCARDIOGRAFIA  

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “D” também está correta e pelo fato de existirem duas possibilidades 

de alternativas a serem assinaladas a questão será anulada. Portanto, recurso deferido.  
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QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que, de acordo com OTTO (2010, p.69), o plano longitudinal do ventrículo esquerdo se 

adquire com o transdutor posicionado no esôfago alto. Contudo, com base nas demais referências bibliográficas e na prática 

clínica evidencia-se que a posição correta do transdutor para a análise da ventrículo esquerdo nas projeções 2 ou 4 câmaras 

é no esôfago médio.  Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a questão apresenta duas alternativas incorretas, letras “B” e “D”, impossibilitando a 

marcação de apenas uma resposta por parte dos candidatos. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “B” para alternativa “D”. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  822: MÉDICO - ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPLER 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que não havia, dentre as alternativas, uma que apontasse as assertivas corretas. 

Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  823: MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há duplicidade de respostas possíveis, considerando-se ou não a concentração de 

ureia na fórmula da osmolaridade plasmática. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado deveria ter sido mais detalhado e específico quanto ao quadro 

apresentado e ao questionamento realizado. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há duplicidade de respostas possíveis, sendo as respostas “C” (Infecção pelo HIV) 

e “D” (Neurossífilis) corretas. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  824: MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “D” para alternativa “C”. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  826: MÉDICO - ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA  

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há duplicidade de respostas possíveis “D” e “E”. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há duplicidade de respostas possíveis “A” e “B”. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que que 

o enunciado da questão não faz menção à classificação da lesão em baixo ou alto grau, o que consequentemente alterará o 

tipo de tratamento. Dessa forma a questão deverá ser anulada. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO  828: MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “D” também está incorreta, pois ocorreu um erro de digitação, ao invés 

de DHL (parâmetro correto), foi digitado HDL (fração de colesterol que não faz parte dos critérios preditivos de Ranson), 

assim sendo, a referida questão apresenta duas alternativas incorretas “C” e “D”. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  830: MÉDICO - GENÉTICA MÉDICA 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 
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mesma será anulada, tendo em vista que, na alternativa proposta como incorreta (letra C) e que deveria ser assinalada, não 

ficou claro que a intenção era associar a síndrome velocardiofacial à esquizofrenia. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  834: MÉDICO - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “A” também está incorreta, pois ambos, o leite materno e o leite de 

vaca, são pobres em ferro; no entanto a biodisponibilidade do ferro no leite materno é maior (50%) em comparação com o 

leite de vaca (10%) e fórmulas infantis (4 a 14%).  O teor de ferro no leite materno é de 0,5mg/100g com alta disponibilidade, 

ao passo que para o leite de vaca é de 0,3mg/100g com baixa disponibilidade. Assim sendo, a referida questão apresenta 

duas alternativas incorretas “A” e “E” que poderiam ser assinaladas atendendo ao solicitado pelo enunciado da questão. 

Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  835: MÉDICO - HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “D” também poderia ser considerada correta, de acordo com as 

Diretrizes Brasileiras de Valvopatias de 2011, assim sendo, a referida questão apresenta duas alternativas corretas “C” e “D”. 

Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que as alternativas “A” “B” “D” e “E” estão corretas, sendo que houve erro no enunciado 

(o correto seria solicitar que fosse assinalada a alternativa INCORRETA). Portanto recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que houve erro em seu enunciado invalidando a alternativa do gabarito oficial. Portanto, 

recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que todas alternativas são consideradas corretas, de acordo com as IV Diretrizes Brasileiras 

sobre Tratamento de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento ST (página e197), não havendo uma alternativa a ser 

assinalada em atendimento ao enunciado da questão. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO  838: MÉDICO - MAMOGRAFIA 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que nenhuma das alternativas contempla corretamente os critérios de estadiamento de 

TNM, a resposta adequada seria T1cN2M0.  Portanto, recurso deferido.   

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “C” para a alternativa “D”, tendo em vista que a avaliação de microcalcificações tem como 

padrão ouro a mamografia e a ressonância é o exame de eleição na avaliação de resposta na neoadjuvancia em carcinomas 

de mama. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro no enunciado da questão que deveria ser “Paciente com diagnóstico de 

carcinoma de mama em investigação pré operatória de comprometimento axilar a ultrassonografia de axila. Qual dos critérios 

abaixo NÃO é considerado suspeito para a presença de metástase para linfonodo?”.  Portanto, recurso deferido.  

  

CARGO  840: MÉDICO - MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a ESF tem o coletivo como seu foco de atenção, entendendo que os indivíduos 

estão inseridos em uma família que, por sua vez, está inserida em um grupo populacional, e que o processo saúde-doença é 

determinada socialmente. Como consequência só uma abordagem coletiva poderá efetivamente provocar um impacto 

profundo e duradouro nesse processo. Isso não significa que a abordagem individual deverá ser desprezada. Portanto, 

recurso deferido.  

 

CARGO  843: MÉDICO - MEDICINA FETAL 

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que houve equívoco na digitação do enunciado. Onde se lê “assinale a alternativa 

CORRETA” deveria ler-se “assinale a alternativa INCORRETA”, assim sendo, a referida questão, da forma como foi 

enunciada, apresenta quatro alternativas corretas: “B”, “C”, “D” e “E”. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  847: MÉDICO - NEFROLOGIA 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que houve erro de digitação, onde lê-se 10-15mEq/h na alternativa “B” deveria constar 

1,0 A 1,5 mEq/h. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há 02 guidelines que não são consensuais sobre o assunto, possibilitando 

divergência de interpretação, sendo que o guideline europeu considera a troca de azitioprina pelo MMF antes do início do 

alopurinol. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que para uma melhor interpretação seria adequado fornecer as características do 

paciente, como peso e altura, de modo a ser possível extrapolar o potássio corporal total, dados que não foram dados no 

enunciado, prejudicando a interpretação da questão. Poartanto, recurso deferido.  

 

CARGO  850: MÉDICO - NEUROLOGIA 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que Embora a meningite por Listeria monocytogenes seja a mais comum em idosos, 

alcoólatras e as características do líquor sejam de alta proporção de linfócitos como na questão, evidencia-se um erro com 

relação a coloração pois este agente é Gram positivo e não negativo como citado na questão. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  853: MÉDICO - OFTALMOLOGIA 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há várias divergências quanto ao assunto abordado pela questão, além de não 
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haver informações suficientes em seu enunciado para uma interpretação adequada por parte dos candidatos. Portanto, 

recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “C” para alternativa “D”. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “A” para alternativa “D”. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  855: MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas que atendiam ao questionamento do enunciado. 

Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas que atendiam ao questionamento do enunciado. 

Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “D” para alternativa “C”. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  856: MÉDICO - PATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que os padrões de Gleason 4 e 5 podem ter o padrão cribriforme, todavia como há 

divergências descritas na literatura e outros detalhes não mencionados no enunciado que impossibilitaram uma interpretação 

adequada por parte dos candidatos. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  860: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

QUESTÃO Nº 37 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há duas alternativas que respondem corretamente ao enunciado da questão. 

Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “B” para alternativa “D”. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que não há, dentre as alternativas, uma que responda corretamente ao enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado está incompleto, impossibilitando uma interpretação adequada por 

parte dos candidatos. Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  861 MÉDICO – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “E” para alternativa “C”, pois acesso poplíteo pode ser usado como via alternativa. 

Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há duas alternativas que respondem corretamente ao enunciado da questão. 

Portanto, recurso deferido.  

 

CARGO  863 MÉDICO – REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alternativa “B” também está correta, já que, a radioterapia também pode causar 

hiperuricemia e, em alguns casos mais raros, desencadear crise de Gota. Livro Nelson Tratado de Pediatria, Vol. 1, 17ª 
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edição, página 1797. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito foi alterado da alternativa “A” para alternativa “B”. 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. 
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