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Conhecimentos Específicos 
 
 
CIRURGIA VASCULAR (CÓDIGO 108) 
 
Questão 36: Anulada 
Justificativa: Não há alternativa correta, uma vez que na prática clínica diária o 
clopidogrel existe na forma de comprimidos revestidos de 75 mg. 
 
Questão 43: Anulada 
Justificativa: Em virtude de conflitos bibliográficos na literatura médica relativa ao 
tema abordado, decidimos pela anulação da questão. 
 
 
CIRURGIA PLÁSTICA (CÓDIGO 110) 
 
Questão 26: Anulada 
Justificativa: Há quatro alternativas corretas: a alternativa “A”, “B”, “C” e a “E”. 
 
Questão 28: Anulada 
Justificativa: Há quatro alternativas corretas: a alternativa “A”, “B”, “D” e a “E”. 
 
 
ENDOCRINOLOGIA (CÓDIGO 113) 
 
Questão 49: Anulada 
Justificativa: Por considerar que há diferentes modalidades de radioterapia 
hipofisária para o tratamento da síndrome de Cushing (radioterapia convencional 
fracionada, radioterapia estereotáxica fracionada e radiocirurgia) e que os estudos 
que investigam seus resultados envolvem tratamento com diferentes doses de 
radiação, decidimos pela anulação da questão. 
 
 



 

NEONATOLOGIA (CÓDIGO 120) 
 
Questão 28: Alteração de gabarito para alternativa “A”. 
Justificativa: Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. A necrose tubular 
renal é a causa mais provável dos achados clínicos citados no comando da 
questão. 
 
Questão 34: Anulada 
Justificativa: Há duas alternativas incorretas: a alternativa “B” e a “C”; logo, há 
duas possíveis respostas. 
 
Questão 47: Anulada 
Justificativa: Houve erro material no comando da questão; inviabilizando, assim, a 
resolução. 
 
Questão 50: Anulada 
Justificativa: Há duas alternativas incorretas: a alternativa “B” e a “E”; logo, há 
duas possíveis respostas. 
 
 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (CÓDIGO 122) 
 
Questão 27: Alteração de gabarito para alternativa “A”. 
Justificativa: Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. A deformidade em 
valgo é mais comum quando se tratam as fraturas na região do terço proximal da 
tíbia intramedular; todavia, como deformidade, é mais comum a existência do 
antecurvato que do recurvato. 
 
Questão 34: Alteração de gabarito para alternativa “E”. 
Justificativa: Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. Na avaliação 
radiográfica das fraturas de acetábulo, a incidência em oblíqua externa (alar) 
evidencia a borda anterior do acetábulo, a espinha ilíaca e a incisura isquiática. 
Em oposição, na incidência obturatriz são observadas a borda posterior do 
acetábulo e a coluna anterior. 
 
Questão 35: Anulada 
Justificativa: Houve falha no comando da questão, ensejando dúvidas quanto aos 
sinais diagnósticos e, consequentemente, duas alternativas corretas: a alternativa 
“A” e a “B. 
 
 



 

PEDIATRIA (CÓDIGO 123) 
 
Questão 32: Anulada 
Justificativa: Há duas alternativas corretas: a alternativa “A” e a “E”. 
 
Questão 44: Anulada 
Justificativa: Não há alternativa correta. 
 
Questão 45: Anulada 
Justificativa: Por erro de digitação, não há alternativa correta. 
 
 
PSIQUIATRIA (CÓDIGO 124) 
 
Questão 28: Alteração de gabarito para alternativa “D”. 
Justificativa: Houve erro na divulgação do gabarito preliminar, uma vez que as 
taxas apresentadas na alternativa “A” equivalem à prevalência ao longo da vida e 
não à incidência. 
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