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EDITAL Nº 02/2018 
 

SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MASTOLOGIA 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 
CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR 

 
 

QUESTÃO Nº 10 
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Prezado candidato(a), em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que aumento de 
amilase pode acontecer em todas as situações descritas nas alternativas. 
 
 
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Prezado(a) candidato(a), em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que conforme informa o enunciado, a paciente já foi submetida a conização 
com margens livres que é o tratamento preconizado para estádio IA1, sendo indicado apenas 
seguimento citológico e colpocitológico. Dessa maneira, a alternativa (B) continua sendo válida. 
 
 
QUESTÃO Nº 33 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Prezado(a) candidato(a), em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que, conforme colocado pelo próprio candidato, no climatério, vão 
desaparecendo os compartimentos endócrinos mais especializados na síntese de estrogênio e 
progesterona. Ao mesmo tempo, os folículos se tornam menos sensíveis ao estímulo 
gonadotrófico. Com isso, fica funcionalmente ativo o estroma, que tem capacidade de sintetizar 
androgênios (androstenediona e testosterona), em resposta ao aumento de LH. Assim, apenas a 
assertiva IV é correta, dessa maneira, a alternativa (E) continua sendo válida. Referência: 
Ginecologia Endócrina, Rodrigues de Lima e Baracat, capítulo 25 Síndrome Climatérica. 
 
 
QUESTÃO Nº 39 
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO  
JUSTIFICATIVA: Prezado(a) candidato(a), em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista que a constipação na 
gestação ocorre principalmente em função da progesterona e não das prostaciclinas na hipotonia 
da musculatura intestinal, não havendo, portanto, alternativa correta. 
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