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EDITAL Nº 05/2021 – GABARITOS DEFINITIVOS E JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU 

ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense – AEBES e o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos 
Neves – HEJSN, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a presente publicação, conforme segue:  
 

1. Gabaritos Definitivos da Prova Teórico-Objetiva: 

 

ACESSO DIRETO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C B A C A D D * B E C C C B D A B B A 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D C A C D C B B C C E B E D B D C A C * 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B B E D A A C E A C D E A B E B C D D E 

 

2. Justificativa para Manutenção ou Alteração de Gabaritos Preliminares: 

 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

 
MATÉRIA: CLÍNICA MÉDICA 

 

 
CARGO(S): ACESSO DIRETO 

 

 
QUESTÃO: 09 - ANULADA. Os recursos apresentados são válidos, coerentes e com embasamento em 
literatura médica confiável, assim, por entender que há duas alternativas possíveis como gabarito D e E, anula-
se a questão. 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. Os sobreviventes de sepse na UTI apresentam um maior risco de 
mortalidade pós-alta da UTI, frequentemente sequelas cognitivas, psiquiátricas e motoras e uma elevada taxa 
de readmissão hospitalar nos primeiros anos da alta. 
 

 
MATÉRIA: CIRURGIA GERAL 

 

 
CARGO(S): ACESSO DIRETO 

 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'D'. Sabiston, Página 224. A)  NÃO é o único critério a ser considerado 
para determinar o emprego do antibiótico profilático, se o paciente possui prótese, também deve ser levado em 
conta. B) Antibióticos profiláticos podem ser administrados em outras cirurgias e não somente em 
contaminadas, nas contaminas é antibiótico terapia e não profilático. C) Os antibióticos devem ser 
administrados 60 min antes da incisão cirúrgica.  D) resposta correta. 



 
 
 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'B'. Sabiston, página 376: 
 
ASA I: Um paciente sem distúrbio orgânico, fisiológico, bioquímico ou distúrbio psiquiátrico. 
 
ASA II: Um paciente com doença sistêmica leve que resulta em nenhuma limitação funcional. Exemplos são 
hipertensão bem controlada e diabetes mellitus não complicada. 
 
ASA III: Um paciente com doença sistêmica grave que resulta em comprometimento funcional. Exemplos são 
diabetes mellitus com complicações vasculares, infarto do miocárdio anterior e hipertensão não controlada ASA 
IV: um paciente com doença sistêmica grave que é uma constante ameaça à vida. Exemplos são insuficiência 
cardíaca congestiva e instável angina pectoris. 
 
ASA V: Um paciente moribundo de quem não se espera que sobreviva com ou sem a cirurgia. Exemplos são 
aneurisma de aorta rompidoe hemorragia intracraniana com PIC elevada. 
 
ASA VI: Um paciente que foi declarado em morte cerebral cujos órgãos estão sendo colhidos para transplante. 
 

 
MATÉRIA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

 
CARGO(S): ACESSO DIRETO 

 

 
QUESTÃO: 55 – MANTIDA alternativa 'E'. A assertiva II cita dois valores, positivo e negativo, com suas 
respectivas siglas corretas. Apesar de o significado da sigla VPN ter repetido o significado da sigla VPP, 
anteriormente citada na frase, é totalmente compreensível, no contexto, que se tratava de um valor preditivo 
NEGATIVO. 
 

 
MATÉRIA: PEDIATRIA 

 

 
CARGO(S): ACESSO DIRETO 

 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'A'. Na cronologia da dentição humana permanente o mais costumeiro 
é que os primeiros dentes a terem erupção sejam os incisivos centrais e, muito raramente, algum canino, pré-
molar ou molar. Qualquer alteração nesta cronologia não significa doença, mas é completamente inesperado. 
 
GABARITO: MANTIDO 
 
Nelson, parte 2, cap 13, desenvolvimento. 
 
KLIEGMAN, Robert M ;  BEHRMAN, Richard E. ;  JENSON, Hal B. ;  STANTON, Bonita F. Nelson Tratado de 
Pediatria,  20ª ed.2017. 

 
QUESTÃO: 40 - ANULADA. Pela Academia Americana de Pediatria o medicamento analgésico codeína tem 
sido proscrito há muitos anos. Foram evidenciados óbitos domiciliares de crianças em pós-operatório de 
otorrinolaringologia e, menos frequentemente, de traumatologia. Desde 1963 há relatos de óbitos em crianças e 
adolescentes por uso desta medicação em ambiente domiciliar. Então, a droga analgésica contra-indicada para 
uso domiciliar é a CODEÍNA. 
 
A quetamina jamais teria indicação para uso domiciliar, é uma droga para uso hospitalar exclusivo. Então, por 
um erro de interpretação ou talvez má redação, pode haver margem para discussão em relação a opção E. A 
quetamina nunca teria indicação para uso domiciliar, mas não pelo seu efeito causador de parada respiratória e 
óbito, e, sim, por outros eventos adversos. 
 
Então, por ordem, desta interpretação há duas respostas (uma CORRETA que é a D e oura, POSSÍVEL, que é 
a E) 
 
RESPOSTA: D e E 
 
Nelson, parte 9, cap 71, sedoanalgesia. 

https://www.evolution.com.br/searchresults?keyword=&option=catalog&title=&author=KLIEGMAN,%20Robert%20M&type=advanced
https://www.evolution.com.br/searchresults?keyword=&option=catalog&title=&author=%20BEHRMAN,%20Richard%20E.&type=advanced
https://www.evolution.com.br/searchresults?keyword=&option=catalog&title=&author=%20JENSON,%20Hal%20B.&type=advanced
https://www.evolution.com.br/searchresults?keyword=&option=catalog&title=&author=%20STANTON,%20Bonita%20F.&type=advanced


 
KLIEGMAN, Robert M ;  BEHRMAN, Richard E. ;  JENSON, Hal B. ;  STANTON, Bonita F. Nelson Tratado de 
Pediatria,  20ª ed.2017. 

 
 
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'A'. Criança de 6 anos, com fígado transplantado há 3 meses, que tem 
apresentado febre, cansaço e recusa alimentar há 3 dias, já significaria grande risco. Na admissão hospitalar, 
com taquicardia e má perfusão 
periférica também mostra sua gravidade. Com exames definindo anemia (hemoglobina de 7g/dl) e neutropenia 
(leucócitos de 830/mm3), os cuidados intensivos devem ser estabelecidos, especialmente antibioticoterapia. E 
entre as respostas citadas, a indicada é o cefepime. 
 

 
MATÉRIA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

 
CARGO(S): ACESSO DIRETO 

 

 
QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'D'. A ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal e a 
ressonância magnética são os exames de imagem de eleição para detecção e mapeamento das lesões 
profundas. A videolaparoscopia é apropriada para diagnóstico das lesões peitoneais superficiais e para o 
tratamento cirúrgico da endometriose. Como a questão fala do mapeamento das lesões na endometriose 
profunda, o recurso é indeferido. 
 
Bibliografia: Tratado de Ginecologia FEBRASGO/ editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe Silva de 
Sá. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'E'. Trata-se de um trabalho de parto pré-termo avançado, com a 
paciente estando já com 8 cm de dilatação. Nessa situação, a tocólise e corticoterapia não terão sucessos, pois 
o parto ocorrerá em breve devido ao adiantado trabalho de parto. Nesse cenário, é importante a adequada 
assistência ao trabalho de parto, com uso de sulfato de magnésio para neuroproteção, antibioticoprofilaxia para 
infecção pelo EGB, ausculta intermitente dos bcfs e prevenção do tocotraumatismo. A questão pergunta qual 
não é uma conduta adequada, e a episitomia, nessa situação, é uma conduta adequada, mas não obrigatória. 
Recurso indeferido. 
 
Bibliografia: Tratado de Obstetrícia FEBRASGO/ editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe Silva de 
Sá. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão pergunta qual a melhor conduta frente ao quadro 
apresentado. Trata-se de uma paciente hipertensa prévia, com edema e altura uterina menor que o esperado. 
Nessa situação, é fundamental rastrear pré-eclâmpsia e isso inclui solicitar proteinúria de 24 horas ou relação 
proteinúria/creatininúria e outros exames laboratoriais para avaliação de gravidade da pré-eclâmpsia, mas é 
fundamental, também, realizar doppler de arterias umbilicais, pois se deve avaliar a vitalidade fetal na suspeita 
de restrição de crescimento fetal e na presença de hipertensão arterial sistêmica materna. Assim, solicitar só 
proteinúria de 24 horas não seria a melhor conduta nesse quadro. Recurso indeferido. 
 
Bibliografia: Tratado de Obstetrícia FEBRASGO/ editores Cesar Eduardo Fernandes, Marcos Felipe Silva de 
Sá. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 
 

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. A paciente foi diagnosticada com diabetes gestacional por glicemia 
de jejum, solicitada na primeira consulta de pré-natal, assim ela pode ter tido hiperglicemia e 
hiperinsulinemismo no primeiro trimestre de gravidez, podendo desencadear malformação fetal cardíaca. Não 
se faz necessário o rastreamento de malformação cardíaca pela ecocardiografia fetal quando o diabetes 
gestacional é diagnosticado na segunda metade da gestação, mas esse não é o caso da paciente em questão. 
Recurso indeferido. 
 
Bibliografia: MARTINS-COSTA, S.H. et al. Rotinas em Obstetrícia. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2017. 

   

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2021. 
 

Ricardo Gomes Volpato 
 

Coordenador da COREME do HEJSN 
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