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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/HUAC – UFCG, 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 – ANESTESIOLOGIA 

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 que a impossibilidade de usar atracúrio é para monitorizar potenciais evocados motores. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA 

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 “A”, tendo em vista que o adenocarcinoma difuso (Lauren) é geralmente 

indiferenciado, produz mucina e tem padrão celular mais irregular. O ultrassom endoscópico, por sua vez, tem acurácia 

semelhante à tomografia multi-slice, em torno de 75% para caracterização do estádio T e 65% para N. Ela chega a 90% para 

detecção de invasão de serosa e 70% de comprometimento linfonodal. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA 

QUESTÃO Nº 40 

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 “A”, tendo em vista que a radioterapia não é utilizada para tumores não seminomatosos e a 

linfadenectomia retroperitoneal com dissecção supra-hilar não é mais utilizada devido a sequelas reprodutivas e sexuais. 

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

“D”, pois a associação correta é entre CK 7 (+),CA 19-9 (+).  Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA 

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 duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “B”, pois a segunda bulha cardíaca corresponde ao 

fechamento das valvas aórtica e pulmonar. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA – ERGOMETRIA 

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 “B” e “C, pois indica-se o teste ergométrico para 

portadores de alto risco no escore de Framingham. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 

QUESTÃO Nº 46 

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 o quadro clínico descrito é típico de Doença de Kawasaki 

e não de Artrite Reumatoide Juvenil. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA 

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 corretas, sendo elas “A” e “C”, pois o quadro clínico descrito é compatível com 

mesotelioma localizado benigno, mas pode ser confundido com adenocarcinoma de pulmão. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR 

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 divergência na literatura, pois, embora o livro do Maffei  apresente o quadro IIb: ameaça 

imediata como: dor isquêmica em repouso persistente, perda de sensibilidade além dos artelhos, algum grau de perda motora 

(paresia ou paralisia) e ausência de sinais de Doppler arterial e venoso audíveis, a de se considerar o consenso TASC II, 

publicado em 2007, no Journal of Vascular Surgery, vol 45, nº 1, suplemento S, página S41A e o livro do Cirurgia Vascular 

escrito por Carlos José de Brito, terceira edição (2014), capítulo 53, página 1182, onde, no quadro de isquemia aguda classe 

IIB, o doppler venoso é descrito como audível e estaria inaudível apenas no quadro de inviabilidade. Portanto recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 

QUESTÃO Nº 46 

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 TGSA é geralmente precedida de infecção do trato 

respiratório. Em relação à dor da TGSA, considera-se que, posteriormente, intensifica-se a febre e surge dor na região da 

tireoide, moderada ou intensa, que pode comprometer apenas um dos lobos ou já de início envolver a glândula toda. Podendo 

irradiar para região occipital, parte superior do pescoço, mandíbula, garganta ou ouvidos, também pode irradiar para a parte 

superior do tórax. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – DERMATOLOGIA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois a pseudopelada é uma alopecia cicatricial caracterizada por 

áreas pequenas, às vezes confluentes, cuja pele é lisa e brilhante, que progridem de modo semelhante a pseudópodos, sem 

inflamação clinicamente visível. Ocasionalmente, no centro de uma área, persistem um ou mais fios de cabelos normais por 

vezes em tufos. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ULTRASSONOGRAFIA GERAL 

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 corretas, sendo elas “B” e “C”, pois o útero bicorno bicolo ou bicorno completo, 

é caracterizado pela presença de duas cavidades endometriais e dois colos uterinos isolados. O útero didelfo também 

caracteriza-se pela presença de dois hemiúteros e dois colos separados, observando-se neste caso, presença também de 

duas vaginas distintas. 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 “D” para “C”, tendo em vista que a razão do índice da resistência da artéria cerebral média 

pela umbilical está abaixo de 1,0, indicando centralização fetal. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – ECOCARDIOGRAFIA 

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 “E” para “A”, tendo em vista que a velocidade de propagação das ondas sonoras é menor 

no ar 343m/s em relação ao sangue 1570m/s. O desvio Doppler não é registrado quando o fluxo sanguíneo passa 

perpendicular ao feixe de ultrassom e não ao transdutor. Portanto recurso deferido. 
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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 formulação da alternativa correta, pois a conclusão do teste apresentado no enunciado da 

questão é miocárdio viável e sem resposta isquêmica. 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 a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “D” e “E”, pois a realização da ecocardiografia 

intraoperatória possui indicação classe I em condições de plastia valvar e locação e avaliação de dispositivo de assistência 

circulatória, segundo a Tabela 34 – Recomendações para uso de ecocardiograma intraoperatório em cirurgias cardíacas e não 

cardíacas. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

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 do enunciado que possibilitou a dupla interpretação da questão. Portanto recurso 

deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

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 divergência na literatura, pois tanto o Atlas de Endoscopia Digestiva da SOBED, 2011 quanto o 

livro Colonoscopia prática, de Jerome D Waye, 2015, expõem que em pólipos maiores que 8 mm, geralmente, são realizadas 

polipectomias com alça diatérmica. Entretanto, no livro Endoscopia Digestiva da Sobed – Diagnóstico e Tratamento, de 2013, 

expõe-se que pólipos menores que 10 mm podem ser ressecados a frio, com segurança e sangramento insignificante. 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 “C” para “E”, tendo em vista que os adenomas vilosos têm maior taxa de malignização 

quando comparados ao túbulo-viloso. A Síndrome de Turcot, por sua vez, é uma síndrome rara, associada a tumores cerebrais 

e manchas cutâneas da cor marrom. Os pacientes apresentam adenomas no cólon que, com frequência, malignizam-se por 

volta dos trinta anos de idade. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – GERIATRIA 

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 
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gabarito será alterado de alternativa “B” para “D”, tendo em vista que a úlcera por pressão com exposição de tecido muscular 

ósseo ou estruturas adjacentes com necrose de partes moles é classificada como grau IV. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

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 o principal mecanismo de oclusão coronária após implante de 

prótese aórtica percutânea é o deslocamento da valva aórtica nativa calcificada em direção ao óstio. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – MASTOLOGIA 

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 um equívoco na formulação do enunciado da questão de modo que nenhuma das alternativas contempla 

adequadamente a resposta desejada. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEONATOLOGIA 

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 “D” e 

“E”, pois existem anomalias relacionadas ao coto umbilical. 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 “B” para “C”, tendo em vista que a complicação mais grave e frequente do tratamento 

indicado para o recém-nascido é a retinopatia da prematuridade. Portanto recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGIA 

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 inexistência de uma alternativa correta, pois é característica de vertigem central o nistagmo horizontal ou 

rotatório esgotável.  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 alternativa “B” para “D”, tendo em vista que a hipótese diagnóstica mais provável para o paciente 

apresentado no enunciado da questão é espondilodiscite. Portanto recurso deferido.  
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QUESTÃO Nº 47 

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”, tendo em vista que os anticonvulsivantes como a carbamazepina agravam 

fortemente as crises em pacientes com Epilepsia Mioclônica Juvenil e a Fenitoína tem efeitos negativos, embora menos 

agravantes que a carbamazepina. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA 

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 na literatura, pois existem fontes que citam como tempo ideal, respectivamente, 

para se indicar a eletroneurografia e a eletromiografia, 72 hs e 14 dias, enquanto outras fontes citam 72 hs e 21 dias. Portanto 

recurso deferido.  

 

CARGO: MÉDICO – PNEUMOLOGIA 

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 “E”, pois a maioria das fibras do diafragma realmente são oxidativas. A alternativa 

“B” não está correta, pois a área de aposição faz com que haja deslocamento da caixa torácica, mas para as regiões laterais, o 

que é denominado descolamento costo-basal. Portanto recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

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 “D” para “A”, tendo em vista que, nos cortes sagitais, há ausência de todo ou de porções 

do corpo caloso. Os sulcos, nas regiões parietais e occipitais, são orientados na linha mediana perpendicularmente ao que 

seria a posição do corpo caloso. Os ventrículos laterais têm seus corpos paralelos e afastados entre si. 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 inexistência de uma alternativa correta, pois a sentença sobre a persistência do úraco é incorreta, podendo 

ser vista no ultrassom. O perfil hemodinâmico fetal (PHF) consiste na relação entre os valores dos índices de resistência (IR) 

encontrados nas artérias umbilical (AU) e ACM (artéria cerebral média). Na relação (IR IR ACM/ AUMB), o feto em sofrimento 

irá apresentar valores menores que 1,0. Portanto recurso deferido.  
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CARGO: MÉDICO – UROLOGIA 

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 “D” para “A”, tendo em vista que a hipertensão faz parte do possível quadro clínico de uma 

intoxicação hídrica durante ressecção transuretral da próstata, o que não faz parte dos achados é a taquicardia (sendo 

bradicardia um dos achados esperados). 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 alternativa “D” para “B”, tendo em vista que no caso clínico o paciente apresenta, no toque retal, 

classificação T2a e na biópsia T2c. Pelo estadiamento do sistema D’Amico se utiliza o parâmetro clínico (toque retal), sendo 

assim, de acordo com essa classificação, o paciente se encontra na faixa de baixo risco. 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, 21 de fevereiro de 2017. 

Instituto AOCP 
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