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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 12.16 do Edital de Abertura nº 02/2014 da EBSERH/HU-UFMA, interpostos contra as questões da 

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 12.10 do Edital de Abertura n° 02/2014, 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 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

QUESTÃO Nº 19 

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 nas redações do inciso VI do art. 6º do Regimento Interno 

da EBSERH, que é claro em dizer superintendente de hospital universitário, e entre o inciso VI do art. 12 do Decreto 

7.661/2011, que é claro em dizer diretor. Desse modo, não havendo consenso em relação à alternativa considerada correta 

pelo gabarito preliminar, anula-se a questão. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO – CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA 

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 a existência de duas alternativas corretas, pois as lesões esplênicas, quando têm 

indicação de reparo cirúrgico, podem ser corrigidas por laparotomia ou laparoscopia. Portanto recurso deferido 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 26 

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 o quadro descrito realmente é de Hiperplasia congênita 
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de suprarrenal forma perdedora de sal. Isto se comprova devido aos sinais de hiponatremia, hipercalemia e desidratação, não 

sendo compatível com o diagnóstico de hiperplasia congênita de suprarrenal virilizante simples. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

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, para confirmação do diagnóstico de tireoidite de 

Hashimoto, são necessários e os anticorpos anti TPO e anti tireoglobulina, não apenas tireoglobulina. Portanto recurso 

deferido. 

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

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 a inexistência de uma alternativa correta. A opção correta seria: “Suspender varfarina 3-

4 dias antes e observar INR no dia da endoscopia para assegurar que está em níveis INFRA-terapêuticos”. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

QUESTÃO Nº 28 

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 “ao nascer, o peso de um bebe é considerado muito 

baixo, se inferior a 1500 gramas”, resposta contida na alternativa “C”. Portanto recurso deferido. 

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 um erro de digitação na alternativa “D”. Onde se lê 500mg, deveria se 

ler 500g (quinhentos gramas), o que torna a alternativa incorreta. A alternativa “C” afirma que o período perinatal inicia-se no 

nascimento, estando também incorreta. Assim sendo, há duas alternativas incorretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA 

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 questão deveria perguntar causas de insuficiência renal aguda intrínseca e não 

extrínseca. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – PATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 49 

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 “C”, tendo em vista que o diagnóstico de esôfago de Barrett é definido pela 

presença de metaplasia intestinal na mucosa esofágica, com presença de células caliciformes. Não é necessário a presença 

de células de Paneth para o seu diagnóstico. Embora a maior parte dos adenocarcinomas esofágicos esteja associada ao 

esôfago de Barrett, a maioria dos indivíduos com esôfago de Barrett não desenvolve displasia glandular ou adenocarcinoma 

esofágico. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PEDIATRIA 

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 um erro de digitação na assertiva “I”, a expressão “reunião mensal” está 

fora de contexto e retira o sentido da assertiva que é considerada correta. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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. 

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 divergências na literatura pertinente. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 44 

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. 

 

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, 06 de fevereiro de 2015 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.br/

