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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 001/2018 – SES/PE, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura Nº 001/2018 – SES/PE: 

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. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO 

ASSISTENTE EM SAÚDE 

 

 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – 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 um equívoco na formulação da alternativa correta, pois o caractere “barra” deveria ter sido apresentado da seguinte 

maneira “//”. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 04 – 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 idênticas. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: FARMACÊUTICO (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

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 da questão, sendo elas “C” e “E”, 

pois alguns antidepressivos agem aumentando a disponibilidade de serotonina, e não diminuindo. Ademais, na doença de 

Parkinson, ocorre uma diminuição da dopamina, e não um aumento. Portanto recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

MÉDICO 

 

CARGO: ANESTESIOLOGISTA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – 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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”, pois, na criança, a relação entre a ventilação 

alveolar e a capacidade residual funcional é maior que no adulto (5:1 x 1,5:1), implicando maior susceptibilidade à atelectasia e 

hipoxemia, rápida indução anestésica e rápido despertar da anestesia. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – 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 a inexistência de uma alternativa correta, pois a composição química da Cal Soldada é a seguinte: Ca(OH)2 -95%; 

NaOH- 4%; KOH- 1%; Sílica; Violeta de etila; Água -14% a 17%. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO ONCOLÓGICO (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 
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tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois estudos recentes apontam o adenocarcinoma 

como o tipo histológico mais comum encontrado no Brasil. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO TORÁCICO (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 04 – 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 divergências na literatura pertinente no que se refere à anatomia cirúrgica do tórax. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: CIRURGIÃO VASCULAR (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 04 – 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 velocidade é proporcional à variação entre a frequência emitida e a 

frequência recebida, ou seja, quanto maior a variação, maior a velocidade. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “E” para “D”, tendo em vista que o mecanismo de ação da fibrinólise se dá pela ativação do plasminogênio em 

plasmina. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “D” para “E”, tendo em vista que o agente etiológico causador das erisipelas mais frequente é o Streptococcus 

pyogenes. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 
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PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “E” para “C”, tendo em vista que a melhor conduta em pé diabético infectado com sinais sistêmicos de sepse, porém 

com pé viável, ainda que isquêmico, é a retirada do foco do pé com preservação da parte viável e cirurgia de revascularização 

posteriormente. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: COLOPROCTOLOGISTA (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – 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 existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “C” e “E” , 

pois, “por definição, o megacólon tóxico é uma colite aguda caracterizada por dor e aumento do volume abdominal, febre, 

taquicardia e leucocitose”. Ademais, “o tratamento clínico consiste na correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, no uso de 

antimicrobianos de amplo espectro e corticosteroide endovenoso. Após 24 horas, na ausência de resposta terapêutica, deve ser 

indicada a laparotomia exploradora”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: ENDOSCOPISTA (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 30 

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 idênticas, sendo elas “B” e “E”. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 31 

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 falta de informações no enunciado que impossibilitou a sua total compreensão por parte dos candidatos. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: INFECTOLOGISTA (DIARISTA/PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 
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PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “B” para “A”, tendo em vista que, segundo recomendações do Ministério da Saúde para o tétano, pessoas com 3 doses 

completas e com mais de 10 anos da última dose necessitam de reforço com a vacina dT. Dessa forma, como no caso 

apresentado pelo enunciado a última dose ocorreu a mais de 6 anos, somente há a necessidade de observação clínica, já que não 

houve exposição acidental ao tétano. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: INTENSIVISTA DE ADULTO (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

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 idênticas, sendo elas “B” e “D”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: NEONATOLOGISTA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 28 

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 possibilitou a dupla interpretação por parte dos 

candidatos, pois não foi fornecida a causa da hipertensão pulmonar, sendo que, nas causas de hipertensão pulmonar como 

síndrome do desconforto respiratório, síndrome de aspiração meconial e pneumonia, o surfactante também pode ser utilizado em 

conjunto com outras terapias. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO - NEUROCIRURGIÃO (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – 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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “D”, 

pois a apresentação clínica mais comum da hérnia de disco torácica é dor no segmento envolvido. A mielopatia é uma das 

complicações mais graves dessa condição. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: NEUROPEDIATRA (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “C” para “D”, tendo em vista que o tratamento da encefalite por herpes simples deve ser iniciado assim que for 

detectada a suspeita do quadro e não após resultados de exames. Ademais, o HSV2 é mais frequente no recém-nascido com 

clínica de instabilidade térmica, convulsões, letargia e irritabilidade. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 04 – 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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “D”, pois, embora o paciente não apresente 

características clínicas que contraindiquem o uso de sumatriptanos, o fato de o medicamento ainda apresentar indicação off label 

no Brasil pode gerar confusão na interpretação da questão. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: NEUROLOGISTA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “B” para “C”, tendo em vista que o provável diagnóstico e a causa básica do caso apresentado são a Síndrome de 

Werding-Hoffman (amiotrofia espinhal hereditária) por mutação nos cromossomos 5q13. Essa síndrome apresenta padrão 

hereditário e primeira década de vida com atrofia muscular e perda da postura ereta. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: OTORRINOLARINGOLOGISTA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

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 divergências na literatura pertinente no que se refere à queixa mais comum nos casos de laringite. 

Isso porque, segundo publicação do Guideline IVAS da ABORLCCF, “A queixa mais comum é a disfonia, independente da causa, 
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que pode ser de duração e severidade variáveis. Também podem ocorrer odinofagia, tosse, estridor, afonia e dispnéia [...]”. 

Todavia, de acordo com o Tratado de Otorrinolaringologia, “Diferentemente das formas agudas, nas quais a dispneia é o sintoma 

mais encontrado, nas formas crônicas, a disfonia é a queixa mais frequente […]”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: PEDIATRA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 40 

PROVA 04 – 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 “B” e “D”, pois o colostro tem menor concentração de lipídeos 

ao ser comparado com o leite maduro, assim como tem maior concentração de proteínas e eletrólitos. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 21 

PROVA 04 – 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 existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “B” e “E”, 

pois a alternativa “B” deixa margem para dúvida ao não classificar o paciente como portador crônico do vírus. Portanto recurso 

deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “E” para “B”, tendo em vista que a crise febril complexa tem duração superior a 15 minutos e/ou apresenta uma ou 

mais recorrências nas primeiras 24 horas, podendo iniciar-se como focal e/ou apresentar exame neurológico pós-ictal alterado. 

Ademais, a alternativa “B” descreve corretamente a susceptibilidade genética da crise febril. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 04 – 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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “B” e “C”, 

pois as formas assintomáticas da infecção são registradas em geral entre os neonatos e lactentes até os 3-4 meses de idade. 

Portanto recurso deferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “D” para “C”, tendo em vista que, como o paciente tem mais de 4 anos de idade e apresentou teste com medida menor 

que 10mm e maior que 5mm e teve contato com pessoa que apresenta tuberculose, é considerado como de alto risco para TB e 

podem precisar de tratamento, ainda que um resultado positivo não signifique necessariamente que tenha tuberculose ativa. É 

necessário fazer mais exames para confirmar o diagnóstico. Atualmente, no Brasil, dois esquemas terapêuticos são recomendados 

para o tratamento da ILTB (Infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis): um com isoniazida e outro com rifampicina. O 

esquema com rifampicina é a primeira escolha, no Brasil, em indivíduos com mais de 50 anos, em pessoas com hepatopatias, em 

contatos de pacientes com monorresistência ou intolerância à isoniazida, e crianças menores de 10 anos. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: PNEUMOLOGISTA (DIARISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “D” para “C”, tendo em vista que todos os escores para avaliação de pneumonia procuram avaliar a probabilidade de 

mortalidade, o que justifica o tratamento ambulatorial ou hospitalar com base em menor ou maior probabilidade, porém nunca o 

risco é zero. A aplicação dos vários escores produz probabilidades diferentes de morte e o uso do CRB-65, por exemplo, aumenta 

a mortalidade de todos os escores em relação ao CURB-65. O PSI não inclui a diabetes como fator de risco. Portanto recurso 

deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 30 

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, que deveria apresentar a palavra “aproximadamente”. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 27 
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PROVA 04 – 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 existência de mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois o cátodo é o 

polo negativo e o ânodo é o polo positivo do tubo do raio-x. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 32 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 04 – 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 a inexistência de uma alternativa correta, pois o grupo calicinal inferior é o que mais frequentemente apresenta 

refluxo, de acordo com a lei de Weigert Meyer (o que torna a primeira assertiva falsa). Ademais, a classificação Bosniak IIF 

considera cisto espontaneamente denso cortical renal, sem calcificações ou realce pelo contraste, aquele maior que 3cm. Os 

cistos menores ou iguais a 3cm são Bosniak II. Como essa informação não estava presente na assertiva, não há como avaliá-la 

como verdadeira ou falsa. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 34 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 33 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 32 

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 “B” e “C”, pois, inicialmente, acreditava-se que a coalizão 

calcâneo-navicular era mais comum, mas, atualmente, com o avanço dos métodos de diagnóstico por imagem, acredita-se que a 

prevalência entre coalizão talocalcanear e calcâneo-navicular é semelhante. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 35 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “D” para “A”, tendo em vista que os linfonodos situados na linha média anterior desde o osso hioide até o manúbrio 

esternal (compreendendo inclusive a região inferior à cartilagem cricoidea até o manúbrio esternal) formam a cadeia linfonodal VI. 

Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 36 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito da questão será 
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alterado de “E” para “B”, tendo em vista que TA-GT com medida de 27mm é considerada anormal. A medida da distância TA-GT é 

um dos motivos principais para a solicitação de estudo tomográfico nos pacientes com instabilidade femoropatelar. Portanto 

recurso deferido. 

 

CARGO: TOCOGINECOLOGISTA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 29 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “D” para “E”, tendo em vista que NIVA 2 como lesão de alto grau tem como tratamento inicial ideal a exérese com 

amplas margens, inclusive para confirmação diagnóstica e prognóstica. Portanto recurso deferido. 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 31 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 30 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 28 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

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

alterado de “D” para “C”, tendo em vista que o corpo lúteo fica ativo de 10 a 12 semanas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: TRAUMATO ORTOPEDISTA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 27 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 26 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 25 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 24 

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 divergências na literatura pertinente que possibilitaram a existência de duas alternativas corretas, 

sendo elas “C” e “E”. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: UROLOGISTA (PLANTONISTA) 

PROVA 01 – QUESTÃO Nº 24 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 23 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 22 

PROVA 04 – QUESTÃO Nº 21 

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 “B” e “E”, pois a descrição sem exatidão da frequência dos 

sintomas possibilita a existência de mais de uma interpretação no cálculo do IPSS (variando de 12 até 14). Portanto recurso 

deferido. 
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PROVA 01 – QUESTÃO Nº 39 

PROVA 02 – QUESTÃO Nº 38 

PROVA 03 – QUESTÃO Nº 37 

PROVA 04 – 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 existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “D”, pois, apesar de incomum, a solifenacina, de fato, 

causa xerostomia em alguns pacientes, sintoma este descrito em literatura. 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. 
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