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

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 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 – MANHÃ 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 8 

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 ausência da expressão “com frequência” no final da alternativa considerada correta 

“(A) pessoas que não possuíam o hábito de praticar exercícios.”, pois, de acordo com o texto, “os sedentários” praticavam 

exercício, porém não regularmente, somente por menos de 2 horas semanais, como podemos verificar pelo seguinte excerto 

extraído do texto de apoio: “Dez voluntários nunca tinham se exercitado por mais de duas horas por semana.”.  Portanto, 

recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 

QUESTÃO Nº 37 

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, sendo elas “A” e “C” de acordo com NCCN 

(National Comprehensive Cancer Network) www.nccn.org/. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – CARDIOLOGIA – ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

http://www.nccn.org/
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mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação que causou dupla interpretação quanto à alternativa a ser 

considerada correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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 alternativa “E”, também cita a procura de foco de circuito de reentrada no 

epicárdico, tornando-se descrita como modo de fins semelhantes à alternativa correta da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA 

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, sendo elas “A” e “C”. Portanto, recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 37 

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 além da alternativa “C” a alternativa “D” também pode ser considerada correta. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 38 

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 falta de informações sobre a fase e o tipo da ferida, causou dupla interpretação sobre 

qual a alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 43 

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, sendo elas “A” e “D”. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 

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 “C”, tendo como base o Livro Clínica Médica, Volume 5, Área Doencas 

Endócrinas e Metabólicas, Editora FMUSP, no qual consta que é necessário o conhecimento do valor do potássio sérico 

antes da infusão de insulina. Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Anular. 

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 não fornece dados suficientes para a interpretação adequada por parte 

dos candidatos, pois dependendo das combinações conseguidas teríamos: RO: 3; RV: 3 ou 4 e RM: 4 ou 5: total: 10; 11; 12 

pontos. Se consideramos a melhor resposta para cada item avaliado, como preconiza a literatura, principalmente na questão 

motora, a resposta correta teria que ser 12 pontos, como a questão não disponibiliza essa alternativa, podemos considera-la 

nula. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA 

QUESTÃO Nº 31 

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, sendo elas “C” e “E”, pois não existe consenso 

sobre possíveis diferenças entre a abordagem aberta ou fechada da hemorroidectomia. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 33 

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, pois o assunto é demasiado controverso. Os 

tumores localizados nos 15 cm distais do intestino grosso são um desafio para o cirurgião, de modo que a abordagem mais 

apropriada deverá ser avaliada caso a caso. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

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 duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “C”, pois o vermelho congo 

é um corante reativo, reage com substâncias produzidas por determinadas células, não sendo para isto necessário sua 

absorção. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

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 possibilidade de dupla interpretação quanto à alternativa correta. Portanto, recurso. 

 

MÉDICO – NEOTANOLOGIA 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro na elaboração do enunciado da questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

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. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – NEUROLOGIA 

QUESTÃO Nº 41 

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 possibilidade de dupla interpretação. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – NUTROLOGIA 

QUESTÃO Nº 33 

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 o enunciado não especificou que se tratava de pacientes adultos, cuja resposta 

seria letra D 2mg. 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 “E” para “A”, tendo em vista que a complicação mais grave do suporte nutricional é a 

pneumonia aspirativa. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – OFTALMOLOGIA 

QUESTÃO Nº 36 

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 catarata é a principal causa de cegueira no mundo, 

com o glaucoma sendo a segunda causa, apesar da diferença estatística das duas causas ainda ser grande (Paranhos Jr, A. 

3º Consenso brasileiro de glaucoma de ângulo aberto. 2009, pg.17). Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 
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mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação no enunciado da questão, que impossibilitou o completo 

entendimento da questão. Portanto, recurso deferido. 

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 existência de duas alternativas corretas, sendo ela “D” e “E”, visto que em fraturas do 

colo do fêmur com grande cominuição, está indicado o uso do para à falta de apoio postero medial. Portanto, recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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 um erro de digitação que impossibilitou o completo entendimento da questão. Portanto, 

recurso deferido. 

 

MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA 

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 duas alternativas corretas, pois realmente o nistagmo vertical é 

sugestivo de síndrome vestibular central, conforme afirma a alternativa “A”. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – PEDIATRA 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 37 

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 mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

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. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 45 
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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 possibilidade de erro interpretativo da mesma, já que não existe eliminação da 

possibilidade de acometimento dérmico ou de mucosas, que é a predominância do local de aparição do hemangioma. Sendo 

assim, não há possibilidade de uma única alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

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 mais de uma alternativa correta para a questão, pois não existe 

limitação adequada do enunciado para as contraindicações absolutas do TIPS. 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, 02 de Setembro de 2014 

Instituto AOCP 

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

