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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 n° 02/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2015:  

12.8 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. 

12.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da 

mesma 

será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

12.10 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. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 04 

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, no caso da alternativa (C), a colocação é facultativa, não havendo, portanto, inadequação. No entanto, com 

relação à resposta preliminarmente considerada correta, há uma expressão partitiva e que aceita duas formas: plural e singular. 

Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CARGO: MÉDICO - ANGIOLOGIA 

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 

gabarito será alterado de alternativa (A) para (E), tendo em vista que a lesão do nervo laríngeo superior pode causar fadiga 

vocal e dificuldade em gritar, a lesão do nervo hipoglosso pode causar dificuldade na fala e na deglutição, e a lesão do nervo 

facial pode causar a neuropraxia. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRCIGA 

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 será alterado de alternativa (E) para (D), tendo em vista que o tratamento para tumores glóticos de laringe em estádios 

iniciais T1a, como descrito na questão, é a radioterapia exclusiva. Portanto recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 33 

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 as sub-regiões da laringe, de sentido cranial para caudal 

são: supraglote, glote e sub-glote. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

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 a classificação em relação aos tipos de ressecções oncológicas ocorre da seguinte maneira: R0 – ausência 

de doença residual; R1 – doença residual microscópica e R2 – doença residual macroscópica.  

Assim sendo, não há ressecções do tipo R3, não havendo resposta correta para a questão. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA 

QUESTÃO Nº 29 

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 não há alternativa que responda ao solicitado pelo enunciado da questão, já que todas as alternativas são 

fatores que definem maior risco de recorrência/pior prognóstico para os casos de neoplasia maligna do endométrio. Portanto 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 35 

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 há duas alternativas que respondem corretamente ao solicitado pelo enunciado da questao, (B) e (E), visto 

que na alternativa (B) onde consta “HER 2 positivo” deveria constar “HR2 negativo” para que ela não atendesse corretamente 

ao solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 43 

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 que a alternativa (B) é a única que apresenta uma informação 

correta em relação aos sarcomas gastrointestinais. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 33 

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 a diretriz brasileira de doença coronariana estável de 2014, pg. 06, apresenta o uso do teste ergométrico 

como o principal teste não invasivo usado para angina estável. As alterações mais típicas de isquemia também estão 

corretamente citadas de acordo com a diretriz; no entanto, os exames de imagem são superiores a teste ergométrico em 

sensibilidade e especificidade, especialmente em pacientes revascularizados. Sendo assim, fica anulada a questão por não 

haver, dentre as alternativas, uma sequência de assertivas que atenda ao solicitado pelo enunciado da questão, havendo 
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ausência de gabarito condizente ao conhecimento presente na literatura base da cardiologia brasileira. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA – ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA 

QUESTÃO Nº 38 

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) somente seria considerada correta se o potencial 

de ação aumentasse progressivamente e não diminuísse progressivamente assim como expresso no enunciado da questão. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista um equívoco na construção do enunciado da questão, pois o enunciado deveria solicitar que fosse marcada a 

alternativa “INCORRETA” e não a alternativa “correta”, assim como expresso. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 a urografia excretora diagnostica ureterocele em 90% dos casos, porém atualmente a maioria dos casos 

tem sido diagnosticada pela ultrassonografia. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA 

QUESTÃO Nº 37 

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 não há alternativa que responda corretamente ao solicitado pelo enunciado da questão, pois a alternativa 

(A), de forma geral, é invalidada pela palavra “única”, considerando que os casos de pneumotórax espontâneo não são a única 

exceção ao uso de drenos calibrosos, pois pode-se usar drenos finos ou mesmo sondas de Foley, com boa resposta. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ULTRASSONOGRAFIA GERAL 

QUESTÃO Nº 26 

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 informações suficientes no enunciado da questão para que fosse atendido o solicitado, o que 

gerou a possibilidade de dupla interpretação quanto à alternativa a ser considerada correta, considerando que os tumores 

renais podem se apresentar como massas hipercoicas, isoecoicas ou hipoecóicas ao estudo ultrassonográfico em diferentes 

porcentagens conforme bibliografia utilizada. Portanto recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 48 

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 existe mais de uma alternativa correta, pois os achados descritos na fase subaguda da torção testicular 

podem variar conforme diferentes autores consultados, o que gera divergência de literatura e possibilidade de dupla 

interpretação por parte do candidato. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ECOCARDIOGRAFIA 

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 será alterado de alternativa (B) para (A), tendo em vista que no enunciado solicitou que fosse assinalada a alternativa 

INCORRETA. Assim, o espessamento de valva aórtica não caracteriza endocardite, devendo-se também considerar o quadro 

clinico que não condiz com endocardite. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER 

QUESTÃO Nº 43 

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 (E), tendo em vista que a segunda assertiva é verdadeira, e a alternativa que 

apresenta a sequência correta de assertivas verdadeiras e falsas é a (E) F – V – V – F – V.  Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

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 será alterado de alternativa (E) para (A), tendo em vista que a colonoscopia está contraindicada pelo fato do 

enunciado referir-se a um caso de colite aguda grave e em paciente potencialmente toxêmico. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA 

QUESTÃO Nº 27 

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 que a septação dos cornos é uma característica dos úteros 

septados. Portanto recurso deferido. 

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 será alterado de alternativa (D) para (A), tendo em vista que os cistos tecaluteínicos tipicamente ocorrem em pacientes 

com doença trofoblástica gestacional, porém podem também ser observados na SHO como uma complicação do tratamento 

medicamentoso para infertilidade. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

QUESTÃO Nº 27 

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 duas alternativas corretas, a alternativa (B) “Em recém-nascidos e crianças, existe entre os 

leucócitos um predomínio de células mononucleares” e a alternativa (E) “Os neutrófilos possuem três tipos diferentes de 

grânulos em seu citoplasma: grânulos azurófilos ou primários, grânulos específicos ou secundários, e grânulos terciários ou de 

gelatinase”.  Por existir a possibilidade de dupla marcação/interpretação, a questão deve ser ANULADA. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA 

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 (D) para (B), tendo em vista que o sangue materno em geral serve de fonte de plasma ou 

soro para pesquisa de anticorpos irregulares, que só necessita ser repetida após o quarto mês de vida do paciente, pois antes 

deste período a produção de anticorpos é limitada. 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 

gabarito será alterado de alternativa (D) para (C), tendo em vista o diagnóstico de acidente vascular cerebral em paciente 

portador de anemia falciforme, sendo a conduta adequada para esse quadro a exsanguineotransfusão imediata para reduzir os 

níveis de hb s abaixo de 30% e manter o nível de hemoglobina até o máximo de 10g por dl, devido aos riscos de 

hiperviscosidade. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

QUESTÃO Nº 29 

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 não foram especificadas as informações sobre a identificação de lesões subclínicas e de órgãos-alvo, o que 

gera possibilidade de mudança na classificação de risco. Além do paciente ter sido visto 2 vezes e não três vezes, conforme 

indicado. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – INFECTOLOGIA 

QUESTÃO Nº 40 

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 divergência de informações na literatura pertinente ao tema. De acordo com Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas Infecções Sexualmente Transmissíveis (abril/2015), a evolução do linfogranuloma do homem ocorre em três 
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fases: inoculação, disseminação linfática regional e de sequelas, que são descritas a seguir: 1- Fase de inoculação: inicia-se 

por pápula, pústula ou exulceração indolor, que desaparece sem deixar sequela. Muitas vezes, não é notada pelo paciente e 

raramente é observada pelo profissional de saúde. Localiza-se, no homem, no sulco coronal, frênulo e prepúcio; na mulher, na 

parede vaginal posterior, colo uterino, fúrcula e outras partes da genitália externa. 2- Fase de disseminação linfática regional: 

no homem, a linfadenopatia inguinal desenvolve-se entre uma a seis semanas após a lesão inicial, sendo geralmente unilateral 

(em 70% dos casos) e constituindo-se o principal motivo da consulta. Em outra literatura (VERONESI,R.; FOCACCIA, R. 

Tratado de Infectologia.São Paulo: Atheneu, 2º ed, 2002; p.1486), a manifestação provavelmente mais comum da fase 

primária do linfogranuloma é a cervicite e a uretrite que são assintomáticas e de duração rápida, e de difícil detecção.  Portanto 

recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 em seu enunciado não foi especificado a qual tipo de bartonelose referia-se a questão, gerando dúvidas em 

relação à espécie da Bartonella, o que confundiu os candidatos. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

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 faltaram detalhes sobre o exame físico do paciente e as características das lesões que auxiliariam no 

diagnóstico, podendo assim gerar dúvidas em relação à classificação da hanseníase. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MASTOLOGIA 

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 (E) para (C), tendo em vista que na avaliação complementar do nódulo por 

ultrassonografia, se houver característica sólida, a paciente poderá ter a citologia por punção com agulha fina. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MEDICINA DE URGÊNCIA 

QUESTÃO Nº 34 

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, ao utilizar o cálculo necessário, considerando os dados 

apresentados no enunciado da questão se chegará ao resultado de acidose metabólica com alcalose respiratória. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA 

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 (D), tendo em vista que alternativa (E) não está correta pelo fato do paciente 

apresentar previamente uma PAM > 65mmHg, além de ausência dos dados do lactato sérico e melhor definição do que é 

"melhora da pressão". Por outro lado, a alternativa (D) está correta, pois os achados em questão são marcadores de sepse 

grave e não de choque séptico. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

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 não há alternativa correta, pois após a aplicação da Desfibrilação, antes de checar o pulso, devem ser 

iniciadas prontamente as manobras de RCP. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 27 

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 houve erro na elaboração da questão, sendo que a inadequação encontra-se na alternativa B, pois deveria 

constar mililitros (mL) onde consta mg (miligramas). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MEDICINA PALIATIVA 

QUESTÃO Nº 26 

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 não há alternativa correta. A questão solicita que seja assinalada a alternativa correta em relação à 

obstrução intestinal, porém nenhuma das alternativas está correta, pois a obstrução intestinal pode ocorrer em qualquer sitio do 

intestino, ocorre que esôfago não faz parte do intestino; a obstrução nem sempre está associada com anorexia; a obstrução 

pode ser um evento agudo ou crônico; a obstrução pode ser um fecaloma ou obstrução tumoral ou por bolo de áscaris, entre 

outras causas, mas obstrução não é sinônimo de fecaloma; a obstrução não é um evento raro, mas um evento muito comum 

em pacientes oncológicos. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 a questão solicita que seja assinalada a alternativa correta em relação às afirmações sobre o fármaco 

metadona, ocorre que a questão apresentou não uma, mas 3 alternativas corretas, sendo elas: ele é um agonista dos 

receptores mu e delta, ele é um antagonista NMDA e pode provocar disritmia cardíaca e sudorese. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEONATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 38 

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 o enunciado da questão se refere classicamente ao quadro de hipertensão pulmonar, onde o RN apresenta 

cianose que piora após manipulações ou choro. Porém é descrito na literatura que o RN com algumas cardiopatias, 
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dependente do canal arterial, pode apresentar cianose, principalmente aos esforços, o que pode confundir o diagnóstico, já que 

na questão a cianose piora quando chora e é estimulado (esforço por parte do RN). Sendo assim, haveria dois tratamentos 

possíveis, havendo a possibilidade de duas alternativas corretas. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista o fato de haver divergências entre literaturas que utilizam diferentes terminologias, método e posição canguru, 

com definições diferentes, gerando dubiedade na interpretação dos candidatos. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 

QUESTÃO Nº 46 

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 em “flexão dos membros de maneira inespecífica” o termo “inespecífica”, conforme alguns textos nacionais, 

pode gerar dupla interpretação, possibilitando que, dependendo da interpretação, as alternativas (C) e (D) sejam aceitáveis, 

considerando que determinados livros textos deixam a delimitação entre os dois escores duvidosa. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 38 

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 o padrão de biopsia muscular distrófica é constituído de atrofia das fibras musculares, agrupamentos de 

novas fibras, infiltrado por tecido adiposo e conjuntivo, apresentando a questão, portanto, duas respostas corretas, (B) e (C). 

Para que não gerasse dúvidas e dupla interpretação, o enunciado deveria conter as palavras “principal característica” ou 

“padrão distrófico final” ou, ainda, “padrão distrófico evolutivo”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 31 

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 (E), tendo em vista que, segundo o livro Campbell"s Operative Orthopaedics 12th, 

PART II RECONSTRUCTIVE PROCEDURES OF THE HIP IN ADULT, a melhor indicação para artroplastia total primária de 

quadril é para pacientes acima de 65-70 anos, sendo que, em pacientes jovens, outros procedimentos devem ser considerados 

antes da artroplastia. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

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 o ângulo alfa é formado entre a Linha 1 (de referência) e a linha 3, a do teto ósseo, e o ângulo beta é 

formado entre a linha 1 e a linha 2, que passa pelo teto cartilagíneo. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – PEDIATRIA 

QUESTÃO Nº 26 

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 presença de duas alternativas corretas. A alternativa (B) está correta, pois cita o maior risco de ruptura 

prematura de membranas, parto prematuro, apresentação fetal anômala e poliidrâmnio nas gestações gemelares, já a 

alternativa (E) também está correta visto que a transfusão fetal deve ser suspeitada quando há presença de oligodrâmnio (feto 

doador) e/ ou poliidrâmnio (feto receptor). Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

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 mudança recente no esquema de aplicação da vacina contra o HPV, que passou a ser aplicada em 2 doses. 

Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista divergências na literatura quanto aos fatores e diagnósticos obtidos por meio da espirometria. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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 o enunciado da questão deveria estar mais claro, especificando que o questionamento era referente a 

nódulo tumoral pulmonar ”maligno”. 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 (B) para (D), tendo em vista que, para o diagnóstico da fibrose cística, um exame que deve 

ser solicitado é o cloro e sódio no suor, alternativa (D). Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

QUESTÃO Nº 49 

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 nas alternativas apresentadas como possíveis respostas contraindicações bem estabelecidas e 

contraindicações relativas, o que prejudicou a compreensão e interpretação por conta dos candidatos. Portanto recurso 

deferido. 
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CARGO: MÉDICO – SEXOLOGIA 

QUESTÃO Nº 36 

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 alternativa correta a ser assinalada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

tendo em vista divergência na literatura pertinente ao assunto em questão. 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, 04 de março de 2016. 

Instituto AOCP 

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

