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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 2/2014 da EBSERH/HULW-UFPB, interpostos contra as questões da 

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 2/2014, 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. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 8 

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 de digitação, visto que a palavra “castratróficos” não existe na ortografia oficial 

e, desse modo, não é contemplada por nenhuma regra de acentuação estabelecida pela NGB. Portanto, recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “E” para “D”, tendo em vista que a assertiva “IV” não está em consonância com o art. 4º, 

da Lei n° 8.142/1990. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de “C” para “D”, tendo em vista que a alternativa “D” está em consonância com o art. 26 do Decreto 

Presidencial n° 7.508, de 28 de junho de 2011. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO: MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 42 
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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 a inexistência de uma alternativa correta, já que diversas interleucinas estão envolvidas 

na patogênese da rinite alérgica. As IL4, IL9, IL10 e IL13 estão envolvidas na resposta de hipersensibilidade tipo I (como é o 

caso da rinite) através da estimulação do linfócito T a se diferenciar em Th2. Além disso, as interleucinas 4, 5 e 13 são 

secretadas pelos mastócitos e regulam a duração e intensidade da resposta imunológica através da expressão de moléculas 

de adesão e recrutamento de células inflamatórias. Os eosinófilos, por sua vez, também são células envolvidas neste 

processo e são capazes de promover a síntese e liberação de IL4, IL5, IL8 e outros mediadores não citados na questão. A IL3 

estimula a maturação de mastócitos; a IL4 promove a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos capazes de produzir IgE; a 

IL5 promove a diferenciação e maturação de eosinófilos; IL13 induz a produção de IgE e por fim a IL8 promove a quimiotaxia 

de macrófagos e leucócitos e também induzem liberação de histamina e ativação de eosinófilos. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ANESTESIOLOGIA 

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 a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado, visto 

que não foi especificada a idade do paciente e, em crianças, a atropina ainda é utilizada. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 

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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA 

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 na literatura contemporânea atual as margens cirúrgicas (Harrison Medicina 

Interna. Longo, D. et al. 2013. Artmed, Porto Alegre) variam desde 0,5cm até 2,0cm, porém na questão é exemplificado caso 

de carcinoma in situ, com margens de ressecção mínima, incoerente com a alternativa “C” do gabarito oficial 2,0cm. Portanto, 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 
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gabarito será alterado de alternativa “E” para “A”, tendo em vista que a análise literária prevê que a disseminação metastática 

da neoplasia de esôfago é mais comum para linfonodos adjacentes, supraclaviculares, fígado, pulmões, pleura e ossos, 

invalidando a alternativa “E” como resposta ao enunciado da questão. Assim, a alternativa que não contempla local de 

disseminação metastática da neoplasia de esôfago mais comum para linfonodos adjacentes é a “A” – cérebro – sendo 

portanto a alternativa a ser marcada (Harrison Medicina Interna. Longo, D. et al. 2013. Artmed, Porto Alegre). 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 a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “B” para “D”, tendo em vista a inadequação da alternativa “B”, pois ainda não existe 

indicação de uso do laboratório com Ca 19-9 para triagem da neoplasia de pâncreas e seu uso, hoje, é desencorajado 

(Harrison Medicina Interna. Longo, D. et al. 2013. Artmed, Porto Alegre, 786). No entanto, a alternativa “D”, que rejeita o rótulo 

de triagem para neoplasia de pâncreas, e não admite o seu uso devido ao baixo ganho clínico e alto custo em saúde, tem 

base científica na atualidade. 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 inexistência de uma alternativa que responda corretamente ao enunciado da questão. 

Pois a alternativa “A” apontada como correta no gabarito está inadequada, já que a presença de alterações genéticas 

identificáveis não é possível na maioria dos casos de neoplasia renal do tipo células claras. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA 

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 será alterado de alternativa “C” para “D”, tendo em vista que a alternativa “D” contempla a condição que não está 

associada a maior risco de evento tromboembólico na FA, segundo Brauwald 8ª edição. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA – ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA 

QUESTÃO Nº 35 

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 do traçado eletrocardiográfico em questão. Portanto, recurso deferido. 
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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 a ausência do traçado eletrocardiográfico em 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 a existência de duas alternativas iguais. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 

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 mais de uma alternativa correta, segundo a Diretriz brasileira de 

ecocardiograma, página 302. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “E” para “D”, tendo em vista que a alternativa “D” indica a condição mais associada à 

interrupção do arco aórtico, segundo Braunwald 8ª edição. 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 a existência de mais de uma alternativa correta, segundo Ecocardiograma Princípios e 

Aplicações Clínicas-Carlos Eduardo Suaide Silva e Otto Fundamentos de Ecocardiografia Clínica. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “D” para “C”, tendo em vista que a alteração mais comumente associada à Síndrome de 

Turner é a valva aórtica bicúspide. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “B” para “D”, tendo como base o Consenso Nódulo Tireoidiano e Câncer Diferenciado de 

Tireoide – Publicado no Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia 2013, página 248. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – CIRURGIA GERAL 

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 a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA 

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 corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 

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 uma inadequação no enunciado da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – DERMATOLOGIA 

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 a ausência de limitação do quadro para as alternativas citadas na questão, já que 

existem dermatoses passíveis de serem de maior incidência do que a alternativa dada como correta pelo gabarito oficial. 

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 a existência de mais de uma alternativa correta. 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 a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 35 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 46 

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 inexistência de uma alternativa que contemple corretamente ao enunciado da 

questão. Já que a alternativa “B”, Sulfametoxal-Trimetoprim, pode ser usado como adjuvante do tratamento da acne e por 

isso não pode ser considerada como correta (Sampaio, S. A. Dermatologia. 3ªedição. São Paulo. Editora artes médicas. 

2007, pg 388). 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “D” para “E”, tendo como base a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2013-2014, 

página 55. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

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 um erro de digitação na data da publicação da referida norma. 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 tanto a doença inflamatória intestinal como o adenoma tubular são predisponentes 

ao câncer colorretal, havendo duas alternativas corretas. 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 a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA 

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 a inexistência de uma alternativa correta, já que a doença celíaca pode levar ao 

desenvolvimento de doença hepática gordurosa. Portanto, recurso deferido. 
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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 a existência de duas alternativas corretas, já que a obesidade mórbida e a presença de 

cisto hidático, são contraindicações relativas à realização de biópsias hepáticas. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GERIATRIA 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

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 a existência de duas alternativas corretas, pois segundo o texto ATENÇÃO AO PRÉ-

NATAL DE BAIXO RISCO, Ministério da Saúde, 2013, página 177. As pacientes deverão prosseguir a investigação com 

TTGO 75g quando a primeira consulta acontecer antes das 24 semanas e com glicemia entre 85 e 90 mg/dL com fatores de 

risco, ou quando a primeira consulta, independente de fator de risco presente, acontecer após as 24 semanas. Como o 

enunciado não especifica a idade gestacional, induz à dubiedade na interpretação. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MASTOLOGIA 

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 mais de uma alternativa correta, já que a hiperplasia ductal atípica é 

uma lesão pré-neoplásica e, sendo assim, sua diferenciação da neoplasia também pode ser feita pelas características citadas 

nas alternativas “A” e “C”. 
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QUESTÃO Nº 42 

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 relevância negativa do grau histológico do tumor e sua taxa de 

reincidência (Diretrizes do ministério da Saúde e Associação médica brasileira. Câncer de mama. Prevenção secundária. 

2002). Sendo assim, é impossível identificar uma alternativa que se adeque ao enunciado da questão, causando prejuízo 

para a correta seleção. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA 

QUESTÃO Nº29 

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. O gabarito oficial considera a letra “C” 

(Taquicardia por reentrada nodal) como única correta, porem a letra “D” (Flutter Atrial), constitui uma arritmia que pode ter 

intervalo R-R irregular, porém é comumente vista e reconhecida como regular, tornando-a correta igualmente (Medicina 

Intensiva. Abordagem prática. Azevedo, L C P, et al. São Paulo, 2013. Editora Manole, pg 23). Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº37 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a letra “B” (PaO2/FiO2 > 200) dada como 

correta pelo gabarito oficial, tem um erro importante, já que a literatura demonstra claramente que o correto é exatamente o 

oposto, com a relação sendo menor que 200 (Medicina Intensiva. Abordagem prática. Azevedo, L C P, et al. São Paulo, 2013. 

Editora Manole, página 177). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº35 

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 de digitação no enunciado da questão que deveria ser: “deve-se exceto”. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº44 

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: MÉDICO – NEFROLOGIA 

QUESTÃO Nº35 
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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 a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº44 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois nos casos de hiperparatireoidismo grave, 

com indicação de paratireoidectomia, deve-se corrigir esta condição antes do paciente ser submetido a transplante renal. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEONATOLOGIA 

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 será alterado de alternativa “D” para “B”, tendo em vista um erro de digitação no gabarito oficial. Portanto, recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº38 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEUROCIRURGIA 

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 será alterado de alternativa “E” para “A”, tendo em vista que a alternativa “E” está errada ao comparar a estimulação 

do VIM com o NST na resposta motora, além de palidotomia bilateral (lembrar que a doença é incapacitante e bilateral 

conforme enunciado) estar contra-indicada pelas inúmeras complicações possíveis do método e sua característica de 

irreversibilidade por lesão ablativa. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA 

QUESTÃO Nº46 

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 inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº49 

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 de digitação no enunciado da questão prejudicando o entendimento da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – OFTALMOLOGIA 

QUESTÃO Nº29 

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 divergências na literatura pertinente. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº32 

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 divergências na literatura pertinente, pois o glaucoma Primário de 

Ângulo Aberto (GPAA) é uma doença multifatorial. Além disso, existem causas conhecidas como facilitadoras ao 

desenvolvimento do glaucoma. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº45 

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 divergências na literatura pertinente sobre a melhor definição dada à 

infecção focal aguda de uma glândula meibomiana ou de Zeiss. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº49 

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 solicitava qual das alternativas citava uma emergência oftalmológica, 

porém não foi especificado o tipo de glaucoma de ângulo fechado e o tipo de esclerite, o que causou dúvidas aos candidatos. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “D” para “E”, tendo em vista que são indicações para radiografar um paciente com 

lombalgia aguda: idade maior que 50 anos, trauma importante, défict neuromuscular, perda de peso inexplicada, suspeita de 

espondilite anquilosante, abuso de droga ou álcool, história de câncer, uso de corticoesteroides, temperatura maior ou igual a 

37,8oC, visita recente ao médico (a menos de 1 mês)pelo mesmo problema sem melhora, paciente buscando compensação 
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pela lombalgia aguda. ref. Canale ST. Cirurgia ortopédica de Campbell, 11.ed 2 vol pg 2165. 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 será alterado de alternativa “A” para “B”, tendo em vista que a síndrome do túnel do carpo é a mais comum 

neuropatia compressiva da extremidade superior, que ocorre pela compressão do nervo mediano no punho, no túnel do 

carpo. Os sintomas mais comuns são: parestesia, sensação de fraqueza, dormência e, em alguns casos, dor. A parestesia é 

o sintoma mais frequente, enquanto a dor, que pode ou não estar presente, é um sintoma ocasional Ref.Canale ST. Cirurgia 

ortopédica de Campbell, 10. ed Vol.4 pag. 3761; Sizínio, H et al. Ortopedia e traumatologia. 4. ed pag. 249. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA 

QUESTÃO Nº30 

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 “C” e “D”, já que a referência bibliográfica 

(Tratado de Otorrinolaringologia vol II, 2ª Ed. São Paulo. Roca pag. 52-3) descreve que o tipo de corpo estranho descrito na 

questão pode ser removido por irrigação ou “alternativamente” por sucção. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PEDIATRIA 

QUESTÃO Nº26 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “B” para “A”, tendo em vista que para o caso todas as demais medidas podem ser 

iniciais, inclusive o uso de sulfato de magnésio precocemente devido sua eficácia e segurança frente ao quadro 

potencialmente fatal descrito. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA 

QUESTÃO Nº44 

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, devido à possibilidade de abrangência dos quadros pulmonares, faz-se necessário 

o uso de exames complementares, dificultando a escolha de apenas uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – PSIQUIATRIA 

QUESTÃO Nº39 

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, “A” e “B” de acordo com o livro texto base 

utilizado para a prova – COMPENDIO DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – editores Orestes Vicente Forlenza e Euripedes 

Constantino Miguel – Barueri – SP – Manole, 2012, página 159 – item – Galantamina. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

QUESTÃO Nº38 

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” apontada como correta – duplo contorno aórtico – não é uma 

doença definida, mas sim um sinal semio-radiográfico. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “C” para “B”, tendo em vista que a histoplasmose é a principal causa de broncolitíase nos 

EUA, porém a tuberculose é a principal causa mundial (Paul e Juhl. Interpretação radiológica. Juhl, John. São Paulo, 2000, 

Ed Guanabara Koogan). Sendo assim, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a alta carga brasileira de Micobacterium 

Tuberculosis e a prevalência importante da doença levam a esta ser a principal causa de broncolitíase. Portanto, recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº50 

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, já que a ressonância magnética, devido a 

sua ausência de carga de radiação e a boa qualidade de imagem, pode ser usada para estadiamento da doença neoplásica. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA 

QUESTÃO Nº26 

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 divergência na literatura pertinente, pois, segundo outras referências 

bibliográficas citadas, a idade avançada é considerada um fator de risco para o surgimento de varizes de membros inferiores. 

Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº35 

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 divergências apresentadas na literatura pertinente em relação às 

indicações do uso de meias elásticas de média compressão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

gabarito será alterado de alternativa “D” para “A”, tendo em vista que o principal agente etiológico da erisipela é a 

S.pyogenes. A erisipela é uma forma clínica de estreptococcia cutânea que se caracteriza por instalação aguda da lesão 

peculiar e da síndrome infecciosa (febre, calafrios, cefaleia, mal-estar geral, anorexia, astenia etc.), eventualmente 

associadas com quadro de toxemia. O agente habitual da erisipela é o Streptococcus pyogenes. (FOCACCIA, R.; et al. 

Veronsei: Tratado de Infectologia. 4°ed.São Paulo: Atheneu, 2009. P. 995). Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – REUMATOLOGIA 

QUESTÃO Nº29 

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 erupção cutânea maculopapular também é critério classificatório para LES. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº30 

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 artrite crônica e nódulos também são manifestações musculoesqueléticas da 

sarcoidose. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – REUMATOLOGIA 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 será alterado de alternativa “B” para “C”, tendo em vista que a pericardite é a manifestação mais frequente do 

comprometimento cardíaco e o tamponamento cardíaco decorrente do derrame pericárdico volumoso é complicação rara, 

porém constitui uma condição de emergência médica. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº46 

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 inexistência de uma alternativa que contemple corretamente ao enunciado da 
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questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

QUESTÃO Nº34 

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 divergências na literatura pertinente. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº40 

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 descrição da palavra “cristalino” no plural, gerou dúvidas para os candidatos 

quanto à descrição da imagem ecográfica normal do cristalino. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº48 

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 fases proliferativas e periovulatória são muito semelhantes, com tendência ao 

endométrio ser isoecoico em relação ao miométrio nesta última, entretanto esta não é uma regra, gerando assim divergências 

em relação à alternativa correta. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá, 13 de Agosto de 2014 

Instituto AOCP 
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