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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 15.16 do Edital de Abertura nº 01/2020, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura nº 01/2020: 

15.8    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.  

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

Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

15.10    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. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: MÉDICO (ANESTESIOLOGIA) 

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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado, sendo elas “A” e “C”, pois tanto 

tabagismo quanto anestesia venosa total são fatores protetores para náusea/vômitos no pós-operatório. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO (CIRURGIA CARDIOVASCULAR) 

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 um equívoco na formulação do enunciado da questão que comprometeu o entendimento por parte dos candidatos, 

onde consta “>” deveria constar “<”. 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 “E” para “D”, tendo em vista que os critérios ecocardiográficos que definem estenose de v. aórtica severa 

são área valvar inferior a 1 cm2. Já a severidade da calcificação não caracteriza ecocardiograficamente a gravidade da lesão 

valvar aórtica. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO (INTENSIVISTA ROTINEIRO) 

QUESTÃO Nº 39 

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, sendo elas “A” e “C”, pois na literatura pertinente é possível encontrar a 

classificação por tempo máximo de instalação da TRALI de 6h para até 24h. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO (SAÚDE COLETIVA) 

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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “D”, pois tanto os exames de TGO/TGP quanto a 

GamaGT podem estar alteradas em pacientes com uso de anticonvulsivantes e/ou anticoncepcionais. 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, 21 de junho de 2021. 

Instituto AOCP 

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

