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JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR 

 
Acesso Direto – (402) Anestesiologia, (403) Cirurgia Geral, (422) Área Cirúrgica Básica, (404) Clínica Médica, (405) 
Dermatologia, (408) Medicina de Família e Comunidade, (410) Neurocirurgia, (412) Ginecologia e Obstetrícia, (414) 
Ortopedia e Traumatologia, (415) Otorrinolaringologia, (417) Pediatria e (418) Psiquiatria. 
 

Questão 49-A/47-B/45-C/43-D: a questão foi anulada, pois o Componente Neonatal é afetado pela assistência pré-natal: 
"A mortalidade no período neonatal (de 0 a 27 dias de vida) é particularmente influenciada pelas condições da gestação e 
do parto. A cobertura e a qualidade da assistência pré-natal e perinatal são fatores de grande importância da 
determinação da mortalidade infantil neonatal." Logo, não há alternativa correta para a questão. 
Referência bibliográfica: Medronho e Colaboradores (2009) - página 51- TMI. 
 
(521) Cirurgia de Mão. 
 

Questão 15-U: a questão foi anulada, pois o enunciado não apresentou informações suficientes para determinar a 
localização correta da hérnia discal. Sendo assim, não há alternativa correta. 
 

Questão 30-U: a questão foi anulada, pois, de acordo com a classificação de Mathes-Nahai, tem-se "vários pedículos – 
sartório, tibial anterior." Sendo assim, não há alternativa correta (a alternativa A está incorreta, uma vez que apresenta 
somente um pedículo dominante – tensor da fascia lata). 
 

Questão 42-U: a questão foi anulada, pois o melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos melanócitos 
(células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e tem predominância em adultos brancos. 
Desta forma a questão apresenta mais de uma alternativa correta (C e D).  
Disponível em: <http://www.fcecon.am.gov.br/cancer/cancer-de-pele/#:~:text=O%20melanoma%20cut%C3%A2neo% 
20%C3%A9%20um,sua%20alta%20possibilidade%20de%20met%C3%A1stase>. 
 
(504) Cirurgia do Aparelho Digestivo, (523) Cirurgia Geral R3, (505) Cirurgia Pediátrica, (506) Cirurgia Plástica, (508) 
Cirurgia Vascular, (509) Coloproctologia e (517) Urologia. 
 

Questão 23-U: a questão foi anulada, pois as metástases linfonodais podem ocorrer, mesmo sendo extremamente raras. 
Portanto, a questão apresenta duas alternativas corretas (B e E).  
Referência bibliográfica: Sabiston 20th, página 768. 
 

Questão 24-U: a questão foi anulada, pois a alternativa “D” apontada como correta pelo gabarito preliminar apresenta a 
classificação de Bhaltazar como "D", no entanto, para que se mantivesse como correta, a alternativa deveria ter sido 
classificada como "E". Portanto, não há alternativa correta. 
Referência bibliográfica: 1. Balthazar, E. J., Robinson, D. L., Megibow, A. J., & Ranson, J. H. (1990). Acute pancreatitis: value of CT in establishing 
prognosis. Radiology, 174(2), 331-336.  2. Balthazar EJ. CT diagnosis and staging of acute pancreatitis. Radiol Clin North Am. 1989 Jan;27(1):19-37. PMID: 
2642273.  3. MD RDB, MD BME, MD KLM. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 20e. Edição: 20. MD CMTJ, 
editor. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016. 
 

Questão 43-U: a alternativa da questão foi alterada para A, pois os IPNM de ductos principais podem ser acometidos de 
malignidade variável, chegando a 65% dos casos. 
Referência bibliográfica: Schwartz - Principles of Surgery - 11ª Ed - Pág 1500-1503. 
 

Questão 49-U: a questão foi anulada, pois o texto da alternativa “D” não deixou claro a respeito da maior prevalência da 
RCUI na colangite esclerosante primária, o que a tornou correta. Sendo assim, a questão possui duas alternativas corretas 
(C e D). 
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(510) Endocrinologia e Metabologia, (511) Gastroenterologia, (524) Geriatria, (514) Nefrologia e (515) Pneumologia. 
 

Questão 48-U: a questão foi anulada, pois as alternativas B e C estão corretas. De acordo com o livro de Harrison's 
Principles of Internal Medicine, 20° edição, Capítulo 130, página 975 (tradução nossa): “O tratamento para bacteriúria 
assintomática não reduz a frequência de infecções sintomáticas ou complicações, exceto em pacientes grávidas, em 
pacientes submetidos a cirurgias urológicas e, por vezes, em pacientes neutropênicos ou submetidos a transplante renal. 
O tratamento de bacteriúria assintomática em pacientes grávidas ou em pacientes submetidos a procedimentos 
urológicos deve ser prescrito com base em urinálise. Nos outros grupos, não se recomenda restraeamento ou tratamento 
para bacteriúria assintomática.” 
 
(513) Mastologia. 
 

Questão 25-U: a questão foi anulada, pois o texto da alternativa “D” não deixou claro a respeito da maior prevalência da 
RCUI na colangite esclerosante primária, o que a tornou correta. Sendo assim, a questão possui duas alternativas corretas 
(C e D). 
 

Questão 32-U: a questão foi anulada, pois não apresenta alternativa correta. Conforme o caso apresentado, a paciente 
apresenta uma PA = 150 mmHg x 90 mmHg, havendo contraindicação para ergotamina, pois, de acordo com o Manual e 
Programa de estudos (ALSO), esse alcaloide vasoconstritor é contraindicado em mulheres com pré-eclâmpsia, 
hipertensão gestacional, ou hipertensão crônica. 
 

Questão 33-U: a questão foi anulada, pois o texto da alternativa E permite concluir que o uso da aspirina poderia ser uma 
opção em qualquer momento da gestação. No entanto, o uso de acetilsalicílico somente é indicado depois de 12 semanas 
da gestação, conforme apresentado pela VI Diretrizes Brasileiras. Portanto, a questão não apresenta alternativa correta. 
 
(607) Endoscopia Ginecológica. 
 

Questão 17-U: a questão foi anulada, pois não apresenta alternativa correta. Conforme o caso apresentado, a paciente 
apresenta uma PA = 150 mmHg x 90 mmHg, havendo contraindicação para ergotamina, pois, de acordo com o Manual e 
Programa de estudos (ALSO), esse alcaloide vasoconstritor é contraindicado em mulheres com pré-eclâmpsia, 
hipertensão gestacional, ou hipertensão crônica. 
 

Questão 18-U: a questão foi anulada, pois o texto da alternativa E permite concluir que o uso da aspirina poderia ser uma 
opção em qualquer momento da gestação. No entanto, o uso de acetilsalicílico somente é indicado depois de 12 semanas 
da gestação, conforme apresentado pela VI Diretrizes Brasileiras. Portanto, a questão não apresenta alternativa correta. 
 
 

Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021. 
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