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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° 02/2016 – EBSERH/HRL-UFS , interpostos contra as questões da prova objetiva e ao 

gabarito preliminar.  Art. 1º -  Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 02/2016:  

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. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR  
 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 

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 “A” para “B”, tendo em vista que, no caso da paciente apresentada na questão, deve-se 

realizar controle ultrassonográfico semestral, devido ao risco de câncer de vesícula. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA 

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 “E” para “D”, tendo em vista que, no que se refere à propedêutica do tórax, o ângulo de 

Louis corresponde à bifurcação da traqueia e ao arco da aorta. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR 

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 “E” para “C”, tendo em vista que não existe Categoria 5 no Grau II. Além disso, o paciente não 

apresenta dor em repouso ou lesão trófica. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ECOCARDIOGRAFIA 

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 que, segundo as Diretrizes para Avaliação Ecocardiográfica do Coração Direito em Adultos, o valor de TPASE < 

16mm indica disfunção de VD, porém não faz referência aos valores anormais, como solicitado na questão. Portanto recurso 

deferido. 
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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 alternativa “B” para “E”, tendo em vista que, para o sexo masculino, quando há espessura relativa 

abaixo de 0,42, considera-se normal e, quando associado com índice de massa ventricular aumentada, classifica-se como 

hipertrofia excêntrica e não concêntrica. Portanto recurso deferido. 
 

CARGO: MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA 

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 existência de divergências na literatura pertinente em relação ao tratamento do H. Pylori, pois, após a 

publicação do 3º Consenso Brasileiro para Estudo do Helicobacter pylori, surgiram estudos levantando a possibilidade de 

regressão da metaplasia intestinal antral com o tratamento do H. pylori e outros que retomaram a ideia inicial da 

irreversibilidade da metaplasia intestinal já estabelecida. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONIST A 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois DPOC e idade avançada são fatores de risco para ruptura, porém 

são apenas para aneurismas de aorta torácica e não para aorta abdominal. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – HEPATOLOGIA 

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 duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, na alternativa “E”, 

onde foi redigido "veia hepática" deveria constar "artéria hepática". Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MASTOLOGIA 

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 “B” para “A”, tendo em vista que é definida como microinvasão a área de invasão menor 

que 1 mm. Portanto recurso deferido. 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a doença de Hodgkin não é fator de risco para carcinoma de 

mama e sim seu tratamento que envolve radioterapia. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – MEDICINA DO TRABALHO 

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 “D”, tendo em vista que o manguito rotador é constituído pelos seguintes 

músculos: redondo menor, supraespinhal, infraespinhal e subescapular. Portanto recurso deferido. 

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 inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, conforme a lei 

10876/2004, é atribuição do perito médico a inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários. Portanto recurso 

deferido. 

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 um equívoco na formulação do enunciado da questão que possibilitou a dupla interpretação por parte dos 

candidatos, pois a previdência social só considera acidente de trabalho o que ocorre no trajeto de casa para o trabalho e vice-

versa. Porém, na prática, conforme jurisprudências, o trajeto habitual deve ser considerado e o INSS orienta a abertura do CAT 

pelas duas empresas.  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 “D” para “C”, tendo em vista que a permanência e a habitualidade são relevantes para a 

caracterização da insalubridade e não da periculosidade. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 

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 “A” para “B”, tendo em vista que a remissão parcial ocorre quando a proteinúria diminui em 

50% ou mais e a relação proteinúria/creatinina absoluta esteja entre 200 e 2000 mg/g (20-200 mg/mmol). Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA 

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 “D” para “C”, tendo em vista que a manifestação mais comum da carência de vitamina B12 

é a alteração de propriocepção. Portanto recurso deferido. 
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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 alternativa “B” para “D”, tendo em vista que a hipocinesia/acinesia é um sintoma motor clássico da 

doença de Parkinson. 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 “C”, tendo em vista que os ramos do V nervo mais acometidos na neuralgia do 

trigêmeo são V1 e V2. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois cefaleia e insônia são efeitos muito comuns em adolescentes que 

fazem uso de lisdexanfetamina, ocorrendo em cerca de 10%, ou mais, nesses pacientes. 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 um equívoco na formulação do enunciado, faltando especificar os critérios de duração intensidade e 

exacerbação da dor. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

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 “B” para “D”, tendo em vista que TCG é uma lesão agressiva que tem como tratamento a 

ressecção cirúrgica e se desenvolve, em geral, na epífise dos ossos longos. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 37 

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”, tendo em vista que a fratura de colo femoral Gartland tipo 2 em pacientes 

jovens é de tratamento cirúrgico com fixação por parafusos canulados. 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 alternativa “C” para “D”, tendo em vista que o local mais comum da fratura de fêmur em crianças é no 

terço distal. Portanto recurso deferido.  
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CARGO: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA 

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 “B” e “E”, pois não foi especificada a idade da criança e 

há indicação de antibioticoterapia em casos de otite média aguda em crianças abaixo de seis meses de idade, independente 

da intensidade dos achados clínicos. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois nota-se, perifericamente ao saco gestacional, um halo 

hiperecogênico que corresponde à reação decidual, e não hipoecogênico, como citado na alternativa. 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, 31 de janeiro de 2017. 

Instituto AOCP 


