PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2007
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS APLICADA EM 10/05/2008
De acordo com o Edital 01/2007, que rege o Processo Seletivo Público, argumentações
inconsistentes, extemporâneos, 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 e nem as questões que
contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

RECURSOS DE GABARITOS PRELIMINARES

MÉDICO (CANCEROLOGIA/CANCEROLOGIA CLÍNICA)
Não foi interposto recurso para esse cargo.
MÉDICO (CIRURGIA PLÁSTICA)
QUESTÃO 32 – Mantida. A questão está corretamente embasada na bibliografia indicada no edital do
concurso. A hipótese de se considerar a alternativa C como correta vai contra tal bibliografia.
QUESTÃO 33 – Mantida. Não há razão de anulação da questão. Ela está claramente embasada na
bibliografia e é assunto/conhecimento inerente à profissão do Cirurgião.
QUESTÃO 34 – Mantida. Equivoca-se o candidato no teor do recurso. A resposta correta é a apontada
pelo gabarito.
QUESTÃO 36 – Anulada. A questão apresenta erro de grafia e não está de acordo com o Edital de
Abertura do certame.
QUESTÃO 39 – Anulada. A questão apresenta erro de grafia no item I, não apresentando alternativa
correta.
QUESTÃO 40 – Anulada. A referida questão versa sobre prevenção de tétano em queimados. As
alternativas sofreram ajustes, não permitindo apontar nenhuma como correta.
MÉDICO (HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA)
QUESTÃO 32 – Mantida. Os dados da literatura podem apresentar pequenas variações, mas conforme a
bibliografia indicada (Zago/Falcão/Pasquini página 183) até 15% dos pacientes apresentam associação com
timomas.
QUESTÃO 36 – Mantida. Embora saiba-se que o uso de corticóide possa ser uma alternativa terapêutica
na situação apresentada, todas as alternativas outras que a resposta indicada estão incorretas pois
mostram dados ou opções incorretas.
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QUESTÃO 38 – Anulada, pois há 4 (quatro) alternativas corretas e a resposta oferecida no gabarito é a
incorreta.
MÉDICO (MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE)
QUESTÃO 25 – Mantida. A posição de Trendelemburg é a primeira medida de manejo para a redução de
hérnias encarceradas, segundo a bibliografia do concurso (Medicina Ambulatorial). A alternativa correta é a
letra “D” tendo em vista que descreve de forma clássica a hérnia encarcerada dolorosa, segundo a
bibliografia do concurso (Medicina Ambulatorial).
QUESTÃO 29 – Mantida. O edema de pés e tornozelos é uma modificação fisiológica durante a gestação e
só deve ser interpretada como sinal de perigo quando acompanhado de outros sinais e sintomas, o que não
ocorre com as demais alternativas da questão, que por si só são sinais de perigo.
QUESTÃO 30 – Mantida. A afirmativa III se refere à manutenção da asma moderada persistente que utiliza
agonistas B2 de longa duração e não ao tratamento agudo, no qual os agonistas B2 de curta dura são
utilizados, segundo as referências utilizadas no concurso (Medicina Ambulatorial baseada em evidências).
Alem disto não esta especificado na questão nenhuma faixa etária como o candidato está refererindo.
QUESTÃO 31 – Mantida. Diante do caso clínico apresentado na questão, a hipótese de contaminação
inicial por HIV deve ser pensada e investigada, tendo em vista que a infecção inicial é acompanhada da
sintomatologia apresentada no caso. Isto independe das respostas obtidas sobre drogas injetáveis e uso de
preservativo, muitas vezes o indivíduo em um primeiro momento pode negar ou não lembrar da exposição
se ela não for sistemática. Por não ser pensado, muitos diagnósticos de HIV não diagnosticados
precocemente.
QUESTÃO 32 – Alterado Gabarito de B para C. A Afirmativa II está errada, tendo em vista que a CAT
deve ser emitida sempre que ocorrer um acidente de trabalho. As afirmativas I e III estão corretas conforme
a bibliografia divulgada.
QUESTÃO 33 – Mantida. Deve-se solicitar o teste de progestrogênio e a dosagem de prolactina, sendo o
segundo um teste laboratorial e o primeiro a solicitação de que a paciente tome medroxiprogesterona por 7
a 10 dias. A investigação envolve exame laboratorial e não está incorreto incluir desta forma no manejo do
paciente.
QUESTÃO 36 – Alterado gabarito de A para C. Estão corretas as afirmações I e III. Desta forma o
gabarito correto é a letra “C”, segundo a bibliografia informada Manual de Normas de Vacinação - FUNASA
- junho 2001, na página 17. A afirmativa I apresenta o calendário vacinal apresentado no mesmo manual.
QUESTÃO 39 – Mantida. Considerando a classificação proposta pela OMS e adotada pelo Ministério da
Saúde do Brasil, a freqüência respiratória e o esforço respiratório determinam o uso ou não de antibióticos
no diagnóstico clinico de infecção respiratória e não a presença ou ausência de expectoração que pode ser
de origem alérgica.
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MÉDICO (NEONATOLOGIA)
QUESTÃO 28 – Mantida. A questão é clara, e está embasada literalmente em Construção da
integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde, obra indicada como bibliografia para o concurso.
Não há duas respostas corretas.
QUESTÃO 32 – Mantida. 1,2 níveis subterapêuticos no pico e tóxicos no vale, além de uma menor
resposta antibacteriana; 3 níveis para prematuros e 5 níveis para adultos. Puopollo KM. Bacterial and
fungal infections. In Cloherthy JP, Stark AR, Einchenwald EC. Manual Care of Neonate. Lippincott, Williams
& Wilkins, 5th ed, 2004:290. Avent ML et al. Gentamicin and tobramycin in neonates: comparison of a new
extended dosing regimen with a traditional multiple daily dosing regimen. AmJ Perinatol 2002;8:413-19.
QUESTÃO 34 – Mantida. A) Falsa pois é sífilis congênita; B) Verdadeira: RN assintomático, títulos
insignificante igual ao da mãe, mãe recebeu tratamento correto; C) Falsa, pois se considera sífilis
congênita quando a mãe recebeu tratamento mesmo adequado 30 dias antes do parto; D) Falsa pois se
considera sífilis congênita se a mãe recebeu tratamento qualquer que não penicilina; E) Falsa pois mãe
tem títulos elevado 1:8 e o RN 1:4 e refere tratamento somente no início da gravidez, já que o títulos de
VDRL desaparecem ao longo de 6 meses.
QUESTÃO 38 – Mantida. A varicela congênita que ocorre entre a 7 e 20 semanas de gravidez produzem
lesões cicatriciais de pele, defeitos oculares, anormalidades do SNC, retardo de crescimento e morte fetal.
th
Referências: Cloherthy JP in Manual of Neonatal Care; Lippincot W&W, Philadelphia, 5 ed,2004:321-326.
QUESTÃO 39 – Anulada, por deixar dubiedade na escolha de apenas uma resposta correta.

FUNDATEC
Comissão de Concursos/Processos Seletivos
Porto Alegre, 27 de maio de 2008.
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