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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
EDITAL NORMATIVO Nº 1 – RM-3/SES-DF/2021, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
 

JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR 
 
 
Dermatologia (405) e Otorrinolaringologia (415). 
 

Questão 25-A/45-B/42-C/32-D: o item foi alterado para certo, pois a elevação do segmento ST ou ondas Q em uma ou 
mais das derivações precordiais (V1 a V6) e derivações I e aVL têm sido tradicionalmente usadas para sugerir isquemia ou 
infarto da parede anterior. Nesse caso, a afirmativa de que, pelo eletrocardiograma apresentado no caso, o paciente 
apresenta um infarto anterior está correta.  
Referência bibliográfica: UpToDate, Inc., no artigo "Electrocardiogram in the diagnosis of myocardial ischemia and infarction". 
 

Questão 41-A/37-B/34-C/48-D: o item foi alterado para certo, pois a uretrite se desenvolve em até dois terços dos 
pacientes e pode causar retenção urinária, além de erosões genitais serem frequentes. Desta forma tornasse correta a 
afirmação de que, embora incomum, uretrite deve ser rastreada na síndrome de Stevens-Johnson. 
Referência bibliográfica: UpTodate Inc (https://www.uptodate.com/contents/stevens-johnson-syndrome-and-toxic-epidermal-
necrolysis-pathogenesis-clinical-manifestations-and-diagnosis).  
 

Questão 42-A/38-B/35-C/25-D: o item foi alterado para errado, pois o tratamento da fase aguda e de manutenção dos 
sintomas negativos da esquizofrenia, como diminuição da expressão emocional e falta de motivação, mostraram-se 
particularmente difíceis de tratar. A maioria das classes de medicamentos testados não mostraram efeitos clinicamente 
significativos nos sintomas negativos [6], mas a cariprazina mostrou efeitos positivos em um ensaio clínico randomizado. 
Referência bibliográfica: Uptodate Inc. 
 

Questão 52-A/72-B/69-C/58-D: o item foi alterado para errado, pois o quadro clínico de artrite séptica caracteriza-se por 
dor em membros com limitação da mobilidade articular acompanhada de edema, hiperemia e aumento de temperatura 
local na articulação acometida, e em cerca de 40% dos casos ocorre nos joelhos. Portanto, esse diagnóstico não se 
relaciona com o apresentado no caso clínico.  
Referência bibliográfica: NASSIF, K. C. et al. Artrite séptica em pediatria. Rev Med Minas Gerais, 19 (2 Supl 3): S39-S45, 2009. 
 

Questão 67-A/63-B/60-C/49-D: o item foi alterado para errado, pois a afimativa de que o achado da hematúria 
caracteriza o diagnóstico de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDA pós-estreptocócica) é incorreta, 
devido a hematúria não ser uma característica desse diagnóstico. Diante disso, o mesmo não deve ser considerado. 
Referência bibliográfica: Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria, 3ª edição, Barueri, SP: Manole,2014. 
 

Questão 105-A/101-B/120-C/115-D: o item foi alterado para certo, pois de acordo com a Caderneta de Saúde da Criança, 
o escore Z > 3 é classificado como obesidade, o que torna o item correto.  
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menina.pdf>. 
 

Questão 117-A/113-B/108-C/103-D: o item foi alterado para certo, pois deve-se levar em conta a possibilidade de existir 
uma deficiência de vitamina B12, além de outras causas secundárias dos sintomas.  
Disponível em: Envelhecimento e Súde da Pessoa Idosa - Cadernos de Atenção Básica nº19 - Ministério da Saúde. 
 
Cirurgia do Aparelho Digestivo (504). 
 

Questão 102-U: o item foi anulado, pois o caso clínico não apresenta dados suficientes para que o candidato possa julgar 
o item de forma apropriada. A classificação de Cormack é possível com os dados da laringoscopia, os quais não foram 
citados na questão.  
Referência bibliográfica: Sabiston Tratado de Cirurgia 20Ed. 
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Oncologia Clínica (501) e Geriatria (524). 
 

Questão 90-U: o item foi alterado para certo, pois a “comunicação com o paciente e seus familiares deve encorajar visitas 
e despedidas” e deve-se “informar a possível evolução de sintomas no processo de fase final de vida.” 
Referência bibliográfica: Manual do residente de clinica médica / editor Milton de Arruda Martins. 2a ed. Barueri, SP: Manole, 2017. 
Seção 19. 
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