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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 13.16 do Edital de Abertura nº 06/2018 do Concurso Público para Provimento de Vagas para o Posto de 1º Tenente 

do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 06/2018: 

13.8  Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

13.9  Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da 

prova objetiva, o resultado dela será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

13.10  No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 

candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CARGO: 1º TENENTE MÉDICO (QOM) -  CARDIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 54 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de mais de uma alternativa INCORRETA, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas 

“B” e “D”, pois, na alternativa “D”, onde consta “entre 60 e 10 bpm”, deveria constar “entre 60 e 100 bpm”. Portanto recurso 

deferido. 

CARGO: 1º TENENTE MÉDICO (QOM) -  DERMATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de divergência na Literatura pertinente, no que se refere à “febre alta” estar presente nos casos de 

herpangina. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 75 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa “E”, apontada como correta pelo gabarito preliminar, 

apresenta sintomas da esclerose tuberosa e não critérios dessa doença.  Portanto recurso deferido. 

CARGO: 1º TENENTE MÉDICO (QOM) -  INFECTOLOGIA 

QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de  

“A” para “B”, tendo em vista que o início da sintomatologia apresentada pelo caso clínico ocorreu ao se iniciar a febre (três dias). 

Assim, tem-se um nadir de três dias para a confirmação laboratorial, que pode ser feita por sorologias ou pela detecção de 

antígenos virais. Os métodos indicados para o caso de detecção de antígenos virais são: NS1, isolamento viral, RT-PCR e 

imunohistoquímica e devem ser solicitados até o quinto dia do início dos sintomas. Se positivos, confirmam o caso, se negativos, 

uma nova amostra para sorologia IgM deve ser realizada para confirmação ou descarte. Portanto recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 67 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a quarta afirmação está incorreta, visto que a definição de choque 

séptico depende de necessidade de vasopressor para elevar a pressão arterial média acima de 65 mmHg e lactato > 2 mmol/L (18 

mg/dL) após reanimação volêmica adequada. Portanto recurso deferido. 

 CARGO: 1º TENENTE MÉDICO (QOM) -  OFTALMOLOGIA 

QUESTÃO Nº 65 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que existem duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “E”, pois os análogos da prostaglandina, dentre eles a 

Latanoprosta, atuam aumentando o fluxo de drenagem pela via uveoescleral. Além disso, o Tartarato de Brimonidina (alfa-2 

agonista adrenérgico) diminui a produção do humor aquoso por inibição da adenilatociclase e também aumenta a drenagem do 

humor aquoso pela via uveoescleral. Portanto recurso deferido. 

CARGO: 1º TENENTE MÉDICO (QOM) -  UROLOGIA 

QUESTÃO Nº 71 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de  

“B” para “C”, tendo em vista que o sinal de Brunzel positivo refere-se, na verdade, à elevação do testículo afetado. Além disso, 

quando a dor não alivia após a elevação do testículo afetado, tem-se sinal de Prehn negativo. Portanto recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 72 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de  

“E” para “B”, tendo em vista que o efeito flare tumoral não dispensa uso de antiandrogênicos. Ademais, perda óssea e osteoporose 

são possíveis complicações da hormonioterapia com análogo de LHRH para tratamento de câncer de próstata. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 73 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de  

“A” para “D”, tendo em vista que os septos internos, em alguns casos, não são formados apenas por tecido conjuntivo fibroso. 

Além disso, a presença de elementos blastomatosos ou embrionários é comum nos septos presentes na lesão. Portanto recurso 

deferido.  
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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, 19 de setembro de 2018 

Instituto AOCP 


