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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/HU-UFJF, 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 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

QUESTÃO Nº 14 

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 um erro de digitação na alternativa (d), que seria a correta, podendo induzir os candidatos ao erro. 

Portanto recurso deferido. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

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 um equívoco na formulação da questão, pois a data de vigência da lei é 19 de setembro de 1990. Portanto recurso 

deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR 

 

 

MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 

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 “D” e “E”, pois na sala cirúrgica, um ΔPP superior a 13% 

antes da expansão de volume permitiu a discriminação entre respondedores e não respondedores com 80% de sensibilidade e 

90% especificidade. Portanto recurso deferido. 
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MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 

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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “E”, 

pois a sobrevida do melanoma metastático é de aproximadamente 12 meses. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 38 

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 “A” para “E”, tendo em vista que níveis de PSA superiores a 20ng/dL expressam taxas de metástases a 

distância de até 20% ao diagnóstico inicial, porcentagem que não é baixa ou desprezível. Portanto recurso deferido. 

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 incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “D” e “E”, 

pois a linfadenectomia retroperitoneal está indicada em caso de evidência de comprometimento tomográfico no pré-operatório. 

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 “E” para “D”, tendo em vista que o diagnóstico de carcinoma in situ é dado pela análise histológica da 

conização sendo a histerectomia extrafascial um tratamento possível para mulheres sem desejo gestacional e prole constituída. 

Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido. 

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 um equívoco na elaboração do enunciado da questão. 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 existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 “C” para “A”, tendo em vista que a melhor opção é o tratamento da LMA (fase blástica), mediante 
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protocolo convencional (fase de indução de LMA), associado ou não a troca do iTKI (para 2ª ou 3ª geração). 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 a inexistência de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – CIRURGIA CARDIOVASCULAR 

QUESTÃO Nº 41 

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, em relação as vantagens da cirurgia cardíaca com CEC. Portanto recurso 

deferido. 

 

MÉDICO – CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL 

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 a existência de divergência na literatura, em relação aos dados estatísticos do tema da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA 

QUESTÃO Nº 41 

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 volume de Ringer Lactato que o paciente deverá receber é 3240ml. 

Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 

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 um equívoco na elaboração da alternativa correta, pois a proteinúria assintomática é definida quando apresenta 

proteinúria isolada em valores acima de 150mg/dia. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

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 elaboração da alternativa correta, pois onde consta a dose única de 6.000.000U de penicilina G 

benzatina, deveria ser a dose de 600.000U. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 



 

  

CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA 

RETIFICADO 

Página 4 de 10 
 

 

 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “B” para “C”, tendo em vista que a abordagem terapêutica da pseudo-obstrução aguda do cólon (POAC), 

ou síndrome de Ogilvie, é eminentemente clínica, fundamentada na reposição hidroeletrolítica adequada, na aspiração por 

cateterismo nasogástrico e no tratamento da doença básica. Medicamentos que possam diminuir o peristaltismo devem ser 

descartados. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – DERMATOLOGIA 

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 insuficiência cardíaca congestiva grave classe III ou IV é uma 

contraindicação apenas aos imunobiológicos do subtipo anti-TNF, e não aos imunobiológicos de maneira geral. Portanto recurso 

deferido. 

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 tema abordado pela questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto recurso 

deferido. 

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 divergência na literatura, pois alguns autores consideram que há equilíbrio na resposta imune 

padrão Th1 ou Th2. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

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 “D” e “E”, pois conforme publicado na Sociedade Brasileira 

de Endoscopia Digestiva (SOBED), 2014, em publicação da Comissão de Ética e Defesa Profissional baseada nas Normas da 

ANVISA – RDC 06/2013, dos produtos utilizados em endoscopia digestiva, as alças de polipectomias são considerados produtos 

críticos (termo-sensíveis ou termo-resistentes). Portanto recurso deferido. 

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 inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a gestação é considerada contraindicação relativa, não absoluta. 

Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

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 a existência de divergência da literatura. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – HEPATOLOGIA 

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 “B” para “C”, tendo em vista que os 3 principais conceitos do MELD são: ictericia (bilirrubinas), creatinina 

em elevação ou intolerância a diuréticos e INR. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – MASTOLOGIA 

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 que a existência de mais de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois segundo o Manual de Oncologia 

de José Renan Q Guimarães, o câncer de mama é o terceiro tumor mais frequente na população. Portanto recurso deferido. 

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 “C”, pois o BRCA 1 é um gene supressor tumoral. 

Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois deveria ter sido exposto que o paciente já havia realizado a 

tomografia de crânio sem contraste a qual excluiu hemorragia. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – NEONATOLOGIA 

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 “E” para “B”, tendo em vista que tanto a prematuridade quanto o crescimento intrauterino restrito podem 

ser causas de hipoglicemia neonatal transitória. Portanto recurso deferido. 
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MÉDICO – NEUROCIRURGIA 

QUESTÃO Nº 32 

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 “A” para “B”, tendo em vista tendo em vista que a função primária da musculatura inervada pelo troclear é 

a depressão do globo ocular com este aduzido. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – NEUROLOGIA 

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 elaboração da alternativa correta, pois ao invés de “visão normal” o termo que deveria ter sido 

utilizado era “acuidade visual preservada”. Portanto recurso deferido. 

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 que, em 2008, o critério de “não haver limite de tempo entre a ocorrência de Neurite e Mielite” deixou de ser critério 

absoluto, permanecendo somente Mielite e Neurite Óptica. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

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 correta, pois o Exame de Angiotomografia Tridimensional tem sido 

realizado em muitos serviços, com sensibilidade semelhante à Angiografia Cerebral Digital dos 4 vasos. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 

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 a inexistência de uma alternativa correta, pois os exames e o tempo necessário são “dois EEG com intervalo de 48 

horas entre os exames”. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – OFTALMOLOGIA 

QUESTÃO Nº 34 

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, pois hipermetropia latente pode ser considerada a parte compensada pelo 

tônus do músculo ciliar ou a parte compensada pela acomodação. Portanto recurso deferido. 
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MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

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 uma alternativa correta, pois o pé torto congênito não é uma má-formação embrionária, é 

raramente detectado com ultrassonografias antes da décima sexta semana de gestação. Além disso, no pé torto, parece haver 

uma força excessiva de tração do tendão do tibial posterior juntamente com o músculo gastrosóleo, o tibial anterior e os flexores 

longos dos dedos. O cavo, ou arco alto do pé, é uma deformidade característica do antepé que é associada com inversão ou 

supinação do retropé. O pé torto resulta de uma maior flexão do primeiro metatarso, causando pronação do antepé. Por fim, 

menos de 5% das crianças nascidas com pé torto têm pés rígidos, encurtados e graves com ligamentos rígidos. Portanto recurso 

deferido. 

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 todas as alternativas referem-se aos supinadores primários, e não 

aos pronadores primários. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa “C” está incompleta por não especificar a cirurgia 

indicada, nem quais são os distúrbios do sono e da fala e suas causas. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – PEDIATRIA 

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 que o gráfico apresentado pela questão não ficou suficientemente visível para os candidatos, impossibilitando a 

resolução da questão. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – PNEUMOLOGIA 

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 um equívoco na elaboração do enunciado da questão, pois obesidade não é “sintoma” e sim um “achado clínico”. 

Portanto recurso deferido. 
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MÉDICO – PNEUMOLOGIA - PEDIÁTRICA 

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 epiglote é, na verdade, mais curta e mais flexível. Portanto recurso 

deferido. 

 

MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”. Portanto recurso deferido. 

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 um equívoco na formulação das alternativas que impossibilitou o entendimento por parte dos 

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 a inexistência de uma alternativa correta, pois a alternativa “E” não apresenta dados atualizados. Portanto recurso 

deferido. 

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 a existência de mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA 

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 divergência na literatura em relação a indicação absoluta do uso de filtro de veia cava. Portanto 

recurso deferido. 

 

MÉDICO – RADIOTERAPIA 

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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “D”. Portanto recurso deferido.  

 



 

  

CONCURSO PÚBLICO 03/2015-EBSERH/HU-UFJF 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA 

RETIFICADO 

Página 9 de 10 
 

 

 

MÉDICO – REUMATOLOGIA 

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 em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “C” e “E”, segundo as recomendações publicadas 

tanto pelo EULAR quanto pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Portanto recurso deferido.   

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 em vista a existência de divergência na literatura, pois existem posições diferentes quanto à anticoncepção para 

pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico, e controvérsias quanto ao uso de estrogênio, mesmo em baixas doses, sendo, por 

exemplo, indicado o uso de progesterona e métodos de barreira ou com associação de ambos, segundo o Consenso brasileiro 

para o tratamento do LES2, ou, segundo a Portaria do Ministério da Saúde3, havendo necessidade do uso de anticoncepcionais 

orais, dar preferência para os sem ou com baixa dose de estrogênio, não havendo contraindicação absoluta para uso de 

anticoncepcional oral. 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 existência de divergência na literatura em relação aos casos de osteonecrose da cabeça femoral. 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 a alternativa correta, pois outros anticorpos, mesmo que com menor frequência, também podem estar presentes 

nos pacientes com comprometimento pulmonar. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO – TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “E”. 

Portanto recurso deferido.  

 

MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

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 incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “D” e “E”. 

Portanto recurso deferido. 
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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 “C” para “D”, tendo em vista que, pela idade da paciente e pela descrição do nódulo, a hipótese mais 

provável é de um fibroadenoma, porém ele é palpável o que altera sua classificação de BIRRADS 3 para BIRRADS 4. Portanto 

recurso deferido. 

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 “A” para “E”, tendo em vista que o útero septado/subseptado pode ser distinguido do útero bicorno 

quando se olha o contorno externo do útero, sendo que no septado/subseptado o contorno é arredondado, no bicorno não. 

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, 03 de julho de 2015. 

Instituto AOCP 

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

