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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 2/2014 da EBSERH/HC-UFMG, interpostos contra as questões da prova 

objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 2/2014, 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 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

QUESTÃO Nº 12 

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. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO: MÉDICO – ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR 

QUESTÃO Nº 44 

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. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 32 

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 existência de relevância na literatura estrangeira da ocorrência de fibrilação atrial na 

estenose mitral, sendo este fator prognóstico e de tratamento. Apesar da alternativa C abranger a alternativa A na sua 

fisiopatologia existem formas de lesão mitral em preponderância de regurgitação, podendo causar confusão na hora da 

escolha da alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 40 

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 Diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção de aterosclerose, seguindo 

normativa da Federação Internacional de Diabetes, propõe valores mais estritos de cintura abdominal e estratifica a 

população por etnias. Sendo assim, pesando a análise de que a valorização da diretriz brasileira deve ser levada em conta 

por valor científico mais próximo da nossa realidade regional. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAFIA 

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 “C” para “E”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 32 

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 incorreta, conforme solicitado pelo enunciado 

da questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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”. 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 alternativa “A” para “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 26 

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. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 32 

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 na falta de adequação da questão, não existe uniformidade aceitável da resposta, 

que pode variar de acordo com a interpretação pessoal e subjetiva do candidato. Portanto, recurso deferido. 
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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 que a pergunta sobre síndrome alcoólica fetal (SAF) e as cardiopatias a ela 

relacionadas, refere-se ao quadro mais comum de cardiopatias que surgem da síndrome, que possui uma constelação 

abrangente de quadros e sintomas. No entanto, na SAF, é notável o defeito de septo ventricular. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 35 

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. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

QUESTÃO Nº 26 

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”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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 questão solicita pontos anatômicos de resistência à propagação do tumor, com 

exceção do pericôndrio interno da cartilagem tireoidea (não especificada na questão) todos os outros pontos são de 

fragilidade. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 

QUESTÃO Nº 32 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

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. 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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 
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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 alternativa “C” para “A”. 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 na alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA 

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 que a questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto, 

recurso deferido. 

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 alternativa “A” para “B”. 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 que responda corretamente ao enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA 

QUESTÃO Nº 26 

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”. Portanto, recurso deferido. 

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. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 32 

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 a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

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 “B” para “A”. 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 existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo 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 inconsistência do enunciado da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR 

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 o tumor intracraniano também é uma contraindicação absoluta ao uso de 

fibrinolíticos. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 

QUESTÃO Nº 29 

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”. 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 um erro de digitação na alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

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”. Portanto, recurso deferido. 

 



 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 5/2014-EBSERH/HC-UFMG 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS – ÁREA MÉDICA  

 

Página 6 de 18 
 

 

 

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 que ela não fornece mais informações para direcionar o diagnóstico etiológico. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA 

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 que o enunciado não foi elaborado com clareza dificultando o entendimento da questão. 

Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

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”. 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 “D” para “A”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – DERMATOLOGIA 

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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 40 

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. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 42 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 
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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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

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 duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

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 o não ineditismo da questão. 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 inexistência de uma alternativa correta. 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 inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA 

QUESTÃO Nº 32 

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 infecção pelo vírus da hepatite C é considerada doença sexualmente 

transmissível. 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 o não ineditismo da questão. 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 
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mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GENÉTICA MÉDICA 

QUESTÃO Nº 30 

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 incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

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 um erro na formulação da questão pois o termo correto seria “defeitos abertos de tubo 

neural”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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 na digitação da questão, onde se lê HbA/HbS (48 pessoas), deveria ser 

HbA/HbA. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GERIATRIA 

QUESTÃO Nº 28 

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 que respondem corretamente ao enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 29 

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”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

QUESTÃO Nº 26 

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 “B”. Portanto, recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 39 

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 que respondem corretamente ao enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

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 “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

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 que a determinação da atividade do cofator de ristocetina é um teste imprescindível 

para o diagnóstico da DvW, pois todos os tipos e subtipos (exceto o 2N) apresentam atividade abaixo da normalidade. Logo, 

houve erro na construção da afirmativa (A), sendo a mesma incorreta, assim como a resposta (C), já que a técnica 

recomendada é a de Ivy. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – INFECTOLOGIA 

QUESTÃO Nº 33 

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 que a Síndrome de Weil pode caracterizar em seu espectro clínico, com exceção da 

neurológica, todas as outras disfunções. Portanto, recurso deferido. 

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 um erro de digitação na alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA 

QUESTÃO Nº 39 

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 incorreta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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 na alternativa correta. 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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 26 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 27 

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 o não ineditismo da questão. 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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 40 

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 a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

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 o não ineditismo da questão. 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 existência de duas alternativas corretas. 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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEONATOLOGIA 

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 “E” para “B”. Portanto, recurso deferido. 

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 inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

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 alternativa “C” para “B”. 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 inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 40 

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 a inexistência de uma alternativa correta. 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 um erro de digitação tanto no enunciado quanto na alternativa A sendo que ambos 

comprometem a interpretação da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEUROCIRURGIA 

QUESTÃO Nº 32 

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 questão não comtempla o conteúdo programático previsto em edital. Portanto, 

recurso deferido. 

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 mais de uma alternativa que responde corretamente ao enunciado do 

questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 

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 “C” para “B”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: 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 que a questão não comtempla o conteúdo programático previsto em edital. 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. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 27 

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 um alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

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 “A” para “C”. 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 inexistência de um 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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEURORRADIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 39 

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 um 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 que a referida questão possui mais de uma alternativa correta. Portanto, recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

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 que a alternativa “A” também está incorreta, pois no grau I ocorre o escorregamento de 

até 1/3 da epífise. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 32 

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 que o termo “Cifose do adolescente” não se refere diretamente a uma patologia. 

Portanto, recurso deferido. 

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 que a questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. 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 um erro de digitação: O correto seria “Sinal de GAGE” e não “Sinal de CAGE”. 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 idênticas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 42 

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 que responde corretamente ao enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PEDIATRIA 

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”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

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. 

QUESTÃO Nº 49 

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 a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA 

QUESTÃO Nº 32 

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 o não ineditismo da questão. 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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PSIQUIATRIA 

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 o não ineditismo da questão. 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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 39 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DISGNÓSTICO POR IMAGEM 

QUESTÃO Nº 30 

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 uso do termo genérico flebolito pode causar confusão na interpretação da 

questão, ocasionando prejuízo ao processo de seleção da alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 
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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 que a questão não contempla o conteúdo programático previsto em edital. 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 existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA 

QUESTÃO Nº 26 

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. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – REUMATOLOGIA 

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 duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 40 

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 divergências na bibliografia pertinente. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

QUESTÃO Nº 44 

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 deixou claro tratar-se da abordagem profilática das infecções 

(intenção inicial na construção da questão) nesta fase do TMO, o que poderia gerar confusão em relação ao tratamento 

empírico de infecções nesta mesma fase. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – UROLOGIA 

QUESTÃO Nº 39 

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 o não ineditismo da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - REAPLICAÇÃO 

 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA GERAL 

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 que a 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 para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – OFTALMOLOGIA 

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 duas alternativas corretas. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 42 

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 na alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

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 alteração histológica e alteração no exame físico, o que não ficou claro 

no enunciado da questão. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

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 a existência de erro na alternativa correta, possibilitando mais de uma interpretação e 

prejuízo ao candidato. 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, 22 de Maio de 2014 

Instituto AOCP 
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