
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz)
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2014

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura nº05/2014 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes,
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet.
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL MÉDIO

MATERIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): DESPENSEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão foi de compreensão do texto, sendo que, a resposta consistia
em captar a ideia principal do autor. A resposta está bem clara e não há duplo sentido.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão é sobre compreensão do texto, a resposta está clara e sem
duplo sentido. O recurso apresentado solicita alteração para a alternativa B, no entanto, a resposta correta é
exatamente a opção B.

QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'C'. Na questão deveria ser assinalada a alternativa em que o uso da crase
estava sendo empregado de maneira INCORRETA, sendo assim, a resposta é a C, já que a crase foi empregada
erradamente antes de um substantivo no plural.

QUESTÃO: 6 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão é sobre o emprego das formas verbais, portanto, a resposta
correta é a alternativa A que corresponde exatamente aos tempos e pessoas verbais adequadas. O trecho foi
iniciado com a palavra HOJE indicando que o tempo verbal está no PRESENTE; prosseguindo com os termos
respectivamente: ANO PASSADO e TU que remetem ao PRETÉRITO e a 2ª pessoa do singular.

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'C'. Questionamento improcedente, visto que a questão está completa com
todos os itens necessários à sua compreensão.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão apresenta apenas uma resposta correta de acordo com a
norma padrão da língua. Para sua questão, é necessário o conhecimento de regência que configurava no conteúdo
programático do edital por mais de um autor.

CARGO(S): DESPENSEIRO

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'E'. O pronome indefinido adjetivo refere-se à 3ª pessoa do discurso quando
considerado de modo vago, impreciso ou genérico. Pode fazer referência a pessoas, coisas e lugares. Alguns
também podem dar ideia de conjunto ou quantidade indeterminada. Qualificam um nome, um ser expresso na
frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. No recurso, há confusão entre advérbio e pronome
indeterminado adjetivo.



MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): DESPENSEIRO

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão pergunta as informações que devem constar em cada
serviço de saúde, ou seja, em cada estabelecimento de atendimento da rede SUS. Tais informações, constantes no
parágrafo terceiro do Art. 7º, estão descritas na alternativa A. No recurso, a argumentação é que a alternativa C
seria a correta, no entanto, as informações ali constantes dizem respeito à divulgação que deve ser realizada pelos
órgãos de saúde à população, quanto a endereços, telefones e horários de funcionamento da rede SUS.

CARGO(S): TÉCNICO DE ENFERMAGEM

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo
humano é uma ação incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Na questão estava descrito,
literalmente, o parágrafo terceiro do Art. 6º, onde, em seu inciso IV, consta a resposta correta ao questionamento:
Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Portanto, o gabarito correto é a alternativa E.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'B'. O Art. 30 da Lei nº 8.080/1990 traz a seguinte redação: As
especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional,
instituída de acordo com o art. 12 desta Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
Vejamos a redação Art. 12: Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da
sociedade civil. Dessa forma, está correto afirmar que são as comissões intersetoriais as responsáveis por
regulamentar as especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão.

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. A expressão “no mínimo” refere-se às exigências para instituição de
uma Região de Saúde, conforme disposição legal; refere-se a ações e serviços necessários para tal instituição. De
acordo com Art. 5º, todos os itens elencados na questão são requisitos básicos para que uma localidade seja
considerada um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de
saúde (Região de Saúde).

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme a cartilha “Gestão Participativa e Cogestão”, a Política
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir
saúde e os modos de gerir os processos de trabalho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, entre
produção de saúde e produção de subjetividade. Tem por objetivo provocar inovações nas práticas gerenciais e nas
práticas de produção de saúde, propondo para os diferentes coletivos/equipes implicados nestas práticas o desafio
de superar limites e experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos de produção e
circulação de poder. Assim, a resposta correta é a alternativa D.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'C'. Ter comportamento respeitoso e cordial APENAS com os funcionários
do estabelecimento de saúde é parte das atitudes necessárias para que uma pessoa tenha tratamento e
recuperação adequados e sem interrupção, visto que existem outros usuários do sistema de saúde que também
devem ser tratados com igual respeito e cordialidade. Vide inciso VII, parágrafo único, do Art. 6º.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'A'. Recurso não respondido conforme item 7.3.1 do Edital de Abertura.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): DESPENSEIRO

QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'B'. Note que a questão pergunta a partir de que local NÃO se pode incluir
uma pasta em uma biblioteca. Exceto a alternativa B, todas descrevem locais de pastas válidos os quais podem ser
adicionados a uma biblioteca. Portanto, o gabarito da questão fica mantido.



CARGO(S): DESPENSEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM

QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'E'. Note que a afirmativa I não especifica quais os formatos de arquivos (ou
qual combinação de formatos) podem ser renomeados. Mas apenas que é possível renomear vários arquivos de
uma só vez, conforme a ajuda do Windows: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/rename-a-file. Portanto, o
gabarito da questão fica mantido.

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'C'. A alteração de termos não altera o sentido da questão. Sendo assim, o
gabarito da questão fica mantido.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. Note que a afirmativa I não especifica quais os formatos de arquivos (ou
qual combinação de formatos) podem ser renomeados. Mas apenas que é possível renomear vários arquivos de
uma só vez, conforme a ajuda do Windows: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/rename-a-file. Portanto, o
gabarito da questão fica mantido.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): DESPENSEIRO

QUESTÃO 30 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi elaborada com base na indicação bibliográfica do Edital:
“As armadilhas de uma cozinha”. Nessa obra consta que, para dissolver o detergente e remover sujidades, a
temperatura da água na máquina de lavar pratos não deve ser inferior a 70 graus.

QUESTÃO 32 - ANULADA. De fato, o enunciado contempla duas alternativas, pois faltou maior informação quanto
às dificuldades/sintomas dos pacientes para a indicação da melhor dieta a ser aplicada.

QUESTÃO 35 - MANTIDA alternativa 'B'. Recurso não respondido conforme item 7.3.1 do Edital de Abertura.

QUESTÃO 40 - MANTIDA alternativa 'E'. Recurso não respondido conforme item 7.3.1 do Edital de Abertura.

CARGO(S): TÉCNICO DE ENFERMAGEM

QUESTÃO: 28 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'B'. Autorrealização; estima e
autorrespeito; pertencimento e afeição; segurança e seguridade; necessidades fisiológicas. Alternativa correta letra
B.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi extraída da bibliografia: SMELTZER S.C., BARE,B.G.
BRUNNER & SUDDARTH – Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10ª edição, Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan, 2005. Se encontra na página 282. Diz respeito à área da enfermagem, pois pacientes com o
tipo de alteração descrita na questão precisam de cuidados especiais com a alimentação e a ingesta hídrica,
tornando o nosso monitoramento e conhecimento primordial para a saúde do paciente.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. As duas escritas estão corretas: Diabetes Melito ou Diabetes Mellitus
segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (www.diabetes.org.br). Tendo como base a bibliografia: Plano de
reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus: hipertensão arterial e diabetes mellitus /
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. A HA e o DM (tanto 1
como 2) apresentam vários aspectos em comum : etiopatogenia: identifica-se a presença, em ambas, de resistência
insulínica, resistência vascular periférica aumentada e disfunção endotelial; fatores de risco, tais como obesidade,
dislipidemia e sedentarismo; tratamento não-medicamentoso: as mudanças propostas nos hábitos de vida são
semelhantes para ambas as situações; cronicidade: doenças incuráveis, requerendo acompanhamento eficaz e
permanente; complicações crônicas que podem ser evitadas, quando precocemente identificadas e
adequadamente tratadas; geralmente assintomáticas, na maioria dos casos; de difícil adesão ao tratamento pela
necessidade de mudança nos hábitos de vida e participação ativa do indivíduo; A realidade do texto mostra e
comprova que a mudança nos hábitos de vida e a participação ativa do individuo dificultam a adesão ao tratamento
justamente pela dificuldade do paciente se adaptar a tais mudanças.

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão foi extraída da bibliografia:Plano de reorganização da
atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus: hipertensão arterial e diabetes mellitus/Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. A mesma se encontra na pagina 21 onde
cita as características clinicas do DM tipo I :Maior incidência em crianças, adolescentes e adultos jovens; Início
abrupto dos sintomas; Pacientes magros; Facilidade para cetose e grandes flutuações da glicemia; Pouca influência
hereditária; Deterioração clínica, se não tratada imediatamente com insulina. Onde cita pouca influência hereditária
e não sendo FORTE componente hereditário.



QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'E'. Alternativa correta é a letra E, conforme argumentação constante no
recurso.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão referida segue o item 32.2.4.9 tal qual como sita a NR 32
modificando a palavra DURANTE a jornada de trabalho, por FORA da jornada de trabalho, o que torna a assertiva I
incorreta.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'C'. O referencial teórico para a construção do caderno é todo voltado para
profissionais da área da saúde, sendo o mesmo elaborado e oficializado pelo Ministério da Saúde e tendo como
projeto a profissionalização dos trabalhadores da área da enfermagem. Aqui não estamos comparando bibliografias
e sim lançando uma questão que se encontra em: Fundamentos de Enfermagem. Ministério da Saúde disponível
em: http://pt.scribd.com/doc/2869679/fundamentos-da-enfermagem página 64. A referida questão aborda
simplificadamente a camada da pele lesada onde: estágio I, atinge a epiderme; estágio II, atinge a derme; estágio
III, atinge o subcutâneo; estágio IV, atinge o músculo e estruturas ósseas. Portanto a ordem correta do
preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é aquela constante na alternativa C: 3-2-4-1.

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. Art 119 tal qual descreve no plano bibliográfico: Resolução COFEN nº
311/2007 - Aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e dá outras providências. As penalidades,
referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do Conselho
REGIONAL de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de enfermagem; a pena de
CASSAÇÃO do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho FEDERAL de Enfermagem.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo a Resolução Cofen nº 358/2009, que dispõe sobre a
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e dá outras providências. Disponível na
bibliografia do referido edital: Resolução COFEN nº 311/2007 - Aprova o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem e dá outras providências. Resolve no Art 2º- O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas
inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: Coleta de Dados; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento
de Enfermagem; Implementação e Avaliação de Enfermagem. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. A Lei nº 7.498/1986 é o item 6 das referências indicadas para o
componente Conhecimentos Específicos do cargo Técnico em Enfermagem. A solicitação da questão é considerar
um estabelecimento do SUS que disponha de todos os recursos humanos necessários ao seu funcionamento ideal
e analisar as assertivas conforme o Art. 12 da lei antes referida. Transcreve-se, na íntegra, o artigo mencionado:
Art. 12. – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento
do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem,
cabendo-lhe especialmente: a) participar da programação da assistência de enfermagem; b) executar ações
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art.
11 desta lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; d) participar da
equipe de saúde. Portanto, observada a literalidade do enunciado da questão e da lei na qual ela foi baseada, o
gabarito divulgado está correto.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. O item V da questão está descrito na página 38 da bibliografia BRASIL.
Ministério da Saúde. Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento. Brasília, 2010, indicada nas referências
e citada na própria questão. Dessa forma, mantém-se o gabarito divulgado.

QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão foi baseada na bibliografia constante no item 4 das
referências para Conhecimentos Específicos para o cargo Técnico em Enfermagem. Tal referência não foi
questionada antes da aplicação da prova, portanto não havia impedimentos para servir de base à elaboração de
questões para o referido concurso. Nas páginas 66 e 67 do Caderno estão as informações constantes na questão,
conforme segue: Alginatos - São derivados de algas marinhas e, ao interagirem com a ferida, sofrem alteração
estrutural: as fibras de alginato transformam-se em um gel suave e hidrófilo à medida que o curativo vai absorvendo
a exsudação. Esse tipo de cobertura é indicado para feridas com alta ou moderada exsudação e necessita de
cobertura secundária com gaze e fita adesiva. Filmes - Tipo de cobertura de poliuretano. Promove ambiente de
cicatrização úmido, mas não apresenta capacidade de absorção. Não deve ser utilizado em feridas infectadas.
Papaína - A papaína é uma enzima proteolítica proveniente do látex das folhas e frutos do mamão verde adulto.
Age promovendo a limpeza das secreções, tecidos necróticos, pus e microrganismos às vezes presentes nos
ferimentos, facilitando o processo de cicatrização. Indicada para feridas abertas, com tecido desvitalizado e
necrosado. Hidrocolóide - As coberturas de hidrocolóides são impermeáveis à água e às bactérias e isolam o leito
da ferida do meio externo. Evitam o ressecamento, a perda de calor e mantêm um ambiente úmido ideal para a
migração de células. Indicada para feridas com pouca ou moderada exsudação, podendo ficar até 7 dias. Hidrogel -
Proporciona um ambiente úmido oclusivo favorável para o processo de cicatrização, evitando o ressecamento do
leito da ferida e aliviando a dor. Indicada para uso em feridas limpas e não infectadas, tem poder de desbridamento
nas áreas de necrose. Diante do exposto, mantém-se o gabarito anteriormente divulgado.



NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): MÉDICO (ANESTESIOLOGIA), MÉDICO (CIRURGIA CARDIOVASCULAR), MÉDICO
(CLÍNICAMÉDICA), MÉDICO (EMERGENCISTA), MÉDICO (MEDICINA INTENSIVA), MÉDICO (NUTRIÇÃO
PARENTERAL E ENTERAL - ADULTOS), MÉDICO (ONCOLOGIA), MÉDICO (PNEUMOLOGIA), MÉDICO

(PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA), MÉDICO (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

QUESTÃO: 8 - MANTIDA alternativa 'D'. Recurso não respondido conforme item 7.3.1 do Edital de Abertura.

MATÉRIA: INFORMÁTICA

CARGO(S): MÉDICO (ANESTESIOLOGIA), MÉDICO (CIRURGIA CARDIOVASCULAR), MÉDICO
(CLÍNICAMÉDICA), MÉDICO (EMERGENCISTA), MÉDICO (MEDICINA INTENSIVA), MÉDICO (NUTRIÇÃO
PARENTERAL E ENTERAL - ADULTOS), MÉDICO (ONCOLOGIA), MÉDICO (PNEUMOLOGIA), MÉDICO

(PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA), MÉDICO (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)

QUESTÃO: 15 - ANULADA. A questão deve ser anulada, visto que abordou programa não previsto em edital.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): MÉDICO (ANESTESIOLOGIA)

QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. A Portaria CFM nº 62/05 traz no seu texto: Antes da realização de
qualquer anestesia, exceto nas situações de urgência, é indispensável conhecer, com a devida antecedência, as
condições clínicas do paciente, cabendo ao médico anestesiologista decidir da conveniência ou não da pratica do
ato anestésico, de modo soberano e intransferível. O texto traz “exceto nas situações de urgência”, mostrando que
existem situações em que o conhecimento “com a devida antecedência” pode ser dispensado e as informações
para a execução do ato anestésico são colhidas na hora do mesmo tendo em vista a necessidade de ação
imediata.

QUESTÃO: 38 - ANULADA. “Esta retirada, não deve ser aleatória, mas respeitar a suscetibilidade à isquemia de
cada órgão, segundo a seguinte ordem: 1º coração e pulmões, 2º fígado, 3º pâncreas, 4º intestino delgado, 5º rins,
6º enxertos vasculares, 7º córnea, pele e outros tecidos”. O texto da alternativa “c” deveria ser “decrescente” para
que a mesma fosse correta. Na alternativa “E”, o balanço deveria ser “positivo” para que a mesma fosse correta.
Portanto, a questão apresenta DUAS respostas erradas.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme a bibliografia utilizada para a elaboração da questão, a
vaporização dos tecidos em contato com o laser “pode” conter partículas que são mutagênicas “semelhantes” a
fumaça do cigarro. A alternativa “C” traz no seu texto “confere proteção suficiente para a equipe cirúrgica”, o que
não é correto, pois não contempla a proteção ocular que é fundamental para a prevenção de catarata.

CARGO(S): MÉDICO (CIRURGIA CARDIOVASCULAR)

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. Nesta questão ESTÃO PRESENTES critérios definidores de
tamponamento cardíaco: hipotensão arterial (80x40mmHg), pressão venosa central elevada (20mmHg) e
taquicardia (120bpm/min). Citar a tríade de Beck (hipofonese de bulhas, hipotensão arterial e turgência jugular) não
seria condizente com o contexto do caso visto que trata-se de um paciente em estado crítico, em pós-operatório
imediato e em unidade de terapia intensiva, sob monitorização hemodinâmica contínua. Não seria adequado citar
apenas parâmetros de exame clínico, mas sim parâmetros hemodimâmicos. Conforme referência bibliográfica
recomendada (Kouchoukos NT, Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barrat-Boyes.
CardiacSurgery), a tríade de Beck pode ou não estar presente em um tamponamento após cirurgia cardíaca e o
tamponamento cardíaco agudo deve sempre ser considerado quando parâmetros de baixo débito cardíaco estão
presentes no pós-operatório precoce de uma cirurgia cardíaca. O tamponamento cardíaco está usualmente
associado com rápido aumento da pressão venosa central e a drenagem mediastinal pode não ser



necessariamente aumentada inicialmente, mas a quantidade de 100ml/h de drenagem mencionada no texto
contribui para chegarmos a conclusão de que pode haver acúmulo de sangue no mediastino. Não há critérios para
pensar-se em infarto agudo do miocárdio (IAM) perioperatório. O IAM perioperatório tem bastante correlação com
revascularização incompleta (que não é o caso do paciente fictício em questão) e usualmente é definido pelo
aparecimento de novas ondas Q no eletrocardiograma e/ ou elevação de enzimas cardíacas. Especificamente estes
dados não foram citados no texto e, sendo assim, é impossível considerar a alternativa A como correta. Assim, o
diagnóstico mais provável é tamponamento cardíaco e o gabarito é a alternativa B.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'E'. A alternativa B não está incorreta. Trata-se de uma questão
extremamente teórica e não de interpretação. Assim, justificando a adequação das questões e alternativas, cita-se
diretamente o texto de referências bibliográficas sugeridas. Citando a bibliografia recomendada Kouchoukos NT,
Blackstone EH, Doty DB, Hanley FL, Karp RB. Kirklin/Barrat-Boyes. Cardiac Surgery: "A variable number of
diagonal arteries course obliquely between the anterior descending and left circumflex arteries and supply the left
ventricular free wall anteriorly and laterally.Traduzindo: Um número variável de artérias diagonais cursam
obliquamente entre as artérias descendente anterior e circunflexa esquerda e supreme a parede livre do ventrículo
esquerdo anteriormente e lateralmente. Para complementar, transcrevo a referência Cohn LH. Cardiac Surgery in
the Adult. http://cardiacsurgery.ctsnetbooks.org: "The diagonals, which may be two to six in number, course along
the anterolateral wall of the left ventricle and supply this portion of the myocardium.Traduzindo: As diagonais, que
podem serem número de duas a seis em número, cursam ao longo da parede anterolateral do ventrículo esquerdo
e suprem esta porção do miocárdio. Assim, conforme as referências bibliográficas recomendadas, os autores
sempre citam as artérias diagonais no plural e estas PODEM ser de duas a seis. Os casos concretos de apenas um
ramo diagonal, referidos no recurso, devem ser exceção. Assim, o gabarito é E.


