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RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 
- QUESTÕES DA PROVA ESCRITA OBJETIVA, REALIZADA EM 15/12/2019 -  

 
1- Após análise dos recursos pela Comissão Elaboradora de Questões, a Coordenadoria Permanente de Seleção, TORNA PÚBLICO os pareceres com as justificativas de anulação/alteração de gabarito das 

questões da prova escrita objetiva: 

  

 

PROGRAMA: PROGRAMAS DE ACESSO DIRETO 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 B E 
Alteração de 

gabarito 

Trata-se de uma paciente jovem com diagnóstico recente de neoplasia de estômago, em programação para gastrectomia. É fumante, 
acima do peso, mas não apresenta outros sintomas ou sinais de patologias cardíacas. Portanto, em sua avaliação cardiológica, devem 
conter ECG, Raio X tórax e risco cirúrgico (parecer) do cardiologista. As opções A, B, C e D estão incorretas. Conclusão: Mudança de 
gabarito: Letra E. 

09 A - Anulação 

Segundo TOWNSEND C.D., BEUCHAMP R.D., EVERS B.M., MATTOX K.L. Sabiston: Tratado de Cirurgia, A Base da Prática Cirúrgica 
Moderna. 18ª ed. Rio de Janeiro: Os glicoconicoides agem de várias maneiras complexas para retardar o crescimento e promover a 
liberação de aminoácidos do músculo, inclusive reduzindo a síntese de DNA e de proteína e diminuindo, também, a captação de 
aminoácidos pelo músculo. Em jejum, os glicocorticioides desempenham papel fisiológico significativo, promovendo a degradação da 
proteína muscular, de modo que essa resposta é importante na regulação da glicemia. Portanto, o que se encontra afirmado na opção D 
também está incorreto, devendo-se anular a questão.  

18 C E 
Alteração de 

gabarito 

Trata-se de paciente idoso, com abdome agudo inflamatório, diagnóstico de diverticulite e pequeno abscesso FIE. Segundo UP to Date, 
2019 e devido elevado risco cirúrgico, a melhor alternativa é tratamento conservador com dieta zero, hidratação e antibioticoterapia, 
conforme expressos na opção “E”. As opções A, B, C e D estão incorretas. Conclusão: Mudança de gabarito: Letra E 

33 E - Anulação 

A questão trata de uma paciente com Hipernatremia aguda, com manifestações clínicas severas. As opções A, B, C e D estão incorretas. 
A opção “E”, que seria a correta, finaliza com a velocidade de correção de 0,5 mEq/L, mas NÃO especifica em quanto tempo, portanto, a 
banca examinadora decide pela anulação desta questão. 

Referências:  
1- Rennke, Halmut G. Fisiopatologia Renal: Princípios básicos. Editora Livraria Médico paulista. 2a edição. 2009. 
2- Barros, E; Manfro RC; Thome, FS; Gonçalves. NEFROLOGIA: rotina, diagnóstico e tratamento. 3 ed. Porto alegre; Artmed, 2006. 

49 A - Anulação 
Esta questão trata do nome dos fórceps que não tem curvatura pélvica. O gabarito atual traz como opção correta o fórceps de Kielland, 
entretanto, este possui curvatura mínima. Portanto, a banca examinadora decide pela anulação desta questão. 
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15-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: CARDIOLOGIA  

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 E - Anulação 

A questão trata de uma paciente com Hipernatremia aguda, com manifestações clínicas severas. As opções A, B, C e D estão incorretas. A 
opção “E”, que seria a correta, finaliza com a velocidade de correção de 0,5 mEq/L, mas NÃO especifica em quanto tempo, portanto, a 
banca examinadora decide pela anulação desta questão. 

Referências:  
1-Rennke, Halmut G. Fisiopatologia Renal: Princípios básicos. Editora Livraria Médico paulista. 2a edição. 2009. 
2-Barros, E; Manfro RC; Thome, FS; Gonçalves. NEFROLOGIA: rotina, diagnóstico e tratamento. 3 ed. Porto alegre; Artmed, 2006. 

24 D - Anulação 
A questão trata de uma mulher gestante, com alterações hormonais tireoidianas para ser investigada, entretanto no texto da questão, traz 
uma gestação no 10º mês, motivo pelo qual a questão está anulada. 

 

 

 

16-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: ONCOLOGIA CLÍNICA  

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 E - Anulação 

A questão trata de uma paciente com Hipernatremia aguda, com manifestações clínicas severas. As opções A, B, C e D estão incorretas. A 
opção “E”, que seria a correta, finaliza com a velocidade de correção de 0,5 mEq/L, mas NÃO especifica em quanto tempo, portanto, a banca 
examinadora decide pela anulação desta questão. 

Referências:  
1-Rennke, Halmut G. Fisiopatologia Renal: Princípios básicos. Editora Livraria Médico paulista. 2a edição. 2009. 
2-Barros, E; Manfro RC; Thome, FS; Gonçalves. NEFROLOGIA: rotina, diagnóstico e tratamento. 3 ed. Porto alegre; Artmed, 2006. 

24 D - Anulação 
A questão trata de uma mulher gestante, com alterações hormonais tireoidianas para ser investigada, entretanto no texto da questão, traz 
uma gestação no 10º mês, motivo pelo qual a questão está anulada. 
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17-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: CIRURGIA GERAL (ANO ADICIONAL)  

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 B E 
Alteração de 

gabarito 

Trata-se de uma paciente jovem com diagnóstico recente de neoplasia de estômago, em programação para gastrectomia. É fumante, 
acima do peso, mas não apresenta outros sintomas ou sinais de patologias cardíacas. Portanto, em sua avaliação cardiológica, devem 
conter ECG, Raio X tórax e risco cirúrgico (parecer) do cardiologista. As opções A, B, C e D estão incorretas. Conclusão: Mudança de 
gabarito: Letra E. 

09 A - Anulação 

Segundo TOWNSEND C.D., BEUCHAMP R.D., EVERS B.M., MATTOX K.L. Sabiston: Tratado de Cirurgia, A Base da Prática Cirúrgica 
Moderna. 18ª ed. Rio de Janeiro: Os glicoconicoides agem de várias maneiras complexas para retardar o crescimento e promover a 
liberação de aminoácidos do músculo, inclusive reduzindo a síntese de DNA e de proteína e diminuindo, também, a captação de 
aminoácidos pelo músculo. Em jejum, os glicocorticioides desempenham papel fisiológico significativo, promovendo a degradação da 
proteína muscular, de modo que essa resposta é importante na regulação da glicemia. Portanto, o que se encontra afirmado na opção D 
também está incorreto, devendo-se anular a questão.  

18 C E 
Alteração de 

gabarito 

Trata-se de paciente idoso, com abdome agudo inflamatório, diagnóstico de diverticulite e pequeno abscesso FIE. Segundo UP to Date, 
2019 e devido elevado risco cirúrgico, a melhor alternativa é tratamento conservador com dieta zero, hidratação e antibioticoterapia, 
conforme expressos na opção “E”. As opções A, B, C e D estão incorretas. Conclusão: Mudança de gabarito: Letra E 

 

 

 

18-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: CIRURGIA PLÁSTICA  

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 B E 
Alteração de 

gabarito 

Trata-se de uma paciente jovem com diagnóstico recente de neoplasia de estômago, em programação para gastrectomia. É fumante, acima 
do peso, mas não apresenta outros sintomas ou sinais de patologias cardíacas. Portanto, em sua avaliação cardiológica, devem conter ECG, 
Raio X tórax e risco cirúrgico (parecer) do cardiologista. As opções A, B, C e D estão incorretas. Conclusão: Mudança de gabarito: Letra E. 

09 A - Anulação 

Segundo TOWNSEND C.D., BEUCHAMP R.D., EVERS B.M., MATTOX K.L. Sabiston: Tratado de Cirurgia, A Base da Prática Cirúrgica 
Moderna. 18ª ed. Rio de Janeiro: Os glicoconicoides agem de várias maneiras complexas para retardar o crescimento e promover a liberação 
de aminoácidos do músculo, inclusive reduzindo a síntese de DNA e de proteína e diminuindo, também, a captação de aminoácidos pelo 
músculo. Em jejum, os glicocorticioides desempenham papel fisiológico significativo, promovendo a degradação da proteína muscular, de 
modo que essa resposta é importante na regulação da glicemia. Portanto, o que se encontra afirmado na opção D também está incorreto, 
devendo-se anular a questão.  

18 C E 
Alteração de 

gabarito 

Trata-se de paciente idoso, com abdome agudo inflamatório, diagnóstico de diverticulite e pequeno abscesso FIE. Segundo UP to Date, 2019 
e devido elevado risco cirúrgico, a melhor alternativa é tratamento conservador com dieta zero, hidratação e antibioticoterapia, conforme 
expressos na opção “E”. As opções A, B, C e D estão incorretas. Conclusão: Mudança de gabarito: Letra E 
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19-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 B - Anulação 

A questão trata de uma paciente com Hipernatremia aguda, com manifestações clínicas severas. As opções A, B, C e D estão incorretas. A 
opção “E”, que seria a correta, finaliza com a velocidade de correção de 0,5 mEq/L, mas NÃO especifica em quanto tempo, portanto, a banca 
examinadora decide pela anulação desta questão. 

Referências:  
1-Rennke, Halmut G. Fisiopatologia Renal: Princípios básicos. Editora Livraria Médico paulista. 2a edição. 2009. 
2-Barros, E; Manfro RC; Thome, FS; Gonçalves. NEFROLOGIA: rotina, diagnóstico e tratamento. 3 ed. Porto alegre; Artmed, 2006. 

24 D - Anulação 
A questão trata de uma mulher gestante, com alterações hormonais tireoidianas para ser investigada, entretanto no texto da questão, traz 
uma gestação no 10º mês, motivo pelo qual a questão está anulada. 

 

 

22-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: GASTROENTEROLOGIA 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 B - Anulação 

A questão trata de uma paciente com Hipernatremia aguda, com manifestações clínicas severas. As opções A, B, C e D estão incorretas. A 
opção “E”, que seria a correta, finaliza com a velocidade de correção de 0,5 mEq/L, mas NÃO especifica em quanto tempo, portanto, a banca 
examinadora decide pela anulação desta questão. 

Referências:  
1-Rennke, Halmut G. Fisiopatologia Renal: Princípios básicos. Editora Livraria Médico paulista. 2a edição. 2009. 
2-Barros, E; Manfro RC; Thome, FS; Gonçalves. NEFROLOGIA: rotina, diagnóstico e tratamento. 3 ed. Porto alegre; Artmed, 2006. 

24 D - Anulação 
A questão trata de uma mulher gestante, com alterações hormonais tireoidianas para ser investigada, entretanto no texto da questão, traz 
uma gestação no 10º mês, motivo pelo qual a questão está anulada. 

 

 

23-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: GERIATRIA  

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 B - Anulação 

A questão trata de uma paciente com Hipernatremia aguda, com manifestações clínicas severas. As opções A, B, C e D estão incorretas. A 
opção “E”, que seria a correta, finaliza com a velocidade de correção de 0,5 mEq/L, mas NÃO especifica em quanto tempo, portanto, a banca 
examinadora decide pela anulação desta questão. 

Referências:  
1-Rennke, Halmut G. Fisiopatologia Renal: Princípios básicos. Editora Livraria Médico paulista. 2a edição. 2009. 
2-Barros, E; Manfro RC; Thome, FS; Gonçalves. NEFROLOGIA: rotina, diagnóstico e tratamento. 3 ed. Porto alegre; Artmed, 2006. 

24 D - Anulação 
A questão trata de uma mulher gestante, com alterações hormonais tireoidianas para ser investigada, entretanto no texto da questão, traz 
uma gestação no 10º mês, motivo pelo qual a questão está anulada. 
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25-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: MEDICINA INTENSIVA  

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

29 D - Anulação 
A questão trata de uma mulher gestante, com alterações hormonais tireoidianas para ser investigada, entretanto no texto da questão, traz uma 
gestação no 10º mês, motivo pelo qual a questão está anulada. 

40 E - Anulação 

A questão trata de uma paciente com Hipernatremia aguda, com manifestações clínicas severas. As opções A, B, C e D estão incorretas. A 
opção “E”, que seria a correta, finaliza com a velocidade de correção de 0,5 mEq/L, mas NÃO especifica em quanto tempo, portanto, a banca 
examinadora decide pela anulação desta questão. 

Referências:  
1-Rennke, Halmut G. Fisiopatologia Renal: Princípios básicos. Editora Livraria Médico paulista. 2a edição. 2009. 
2-Barros, E; Manfro RC; Thome, FS; Gonçalves. NEFROLOGIA: rotina, diagnóstico e tratamento. 3 ed. Porto alegre; Artmed, 2006. 

43 B E 
Alteração de 

gabarito 

Trata-se de uma paciente jovem com diagnóstico recente de neoplasia de estômago, em programação para gastrectomia. É fumante, acima 
do peso, mas não apresenta outros sintomas ou sinais de patologias cardíacas. Portanto, em sua avaliação cardiológica, devem conter ECG, 
Raio X tórax e risco cirúrgico (parecer) do cardiologista. As opções A, B, C e D estão incorretas. Conclusão: Mudança de gabarito: Letra E. 

 

 

26-PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA: REUMATOLOGIA 

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 B - Anulação 

A questão trata de uma paciente com Hipernatremia aguda, com manifestações clínicas severas. As opções A, B, C e D estão incorretas. A 
opção “E”, que seria a correta, finaliza com a velocidade de correção de 0,5 mEq/L, mas NÃO especifica em quanto tempo, portanto, a banca 
examinadora decide pela anulação desta questão. 

Referências:  
1-Rennke, Halmut G. Fisiopatologia Renal: Princípios básicos. Editora Livraria Médico paulista. 2a edição. 2009. 
2-Barros, E; Manfro RC; Thome, FS; Gonçalves. NEFROLOGIA: rotina, diagnóstico e tratamento. 3 ed. Porto alegre; Artmed, 2006. 

24 D - Anulação 
A questão trata de uma mulher gestante, com alterações hormonais tireoidianas para ser investigada, entretanto no texto da questão, traz 
uma gestação no 10º mês, motivo pelo qual a questão está anulada. 

 

 

2- Em conformidade com o item 10.3 do edital, na prova escrita objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos. 
3- As alterações de gabarito valerão para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
4- O gabarito oficial após recursos está disponível no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese. 
5- Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes. 
 

 

 
Teresina, 15 de janeiro de 2020. 


