
 
 
 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO  
PRELIMINAR DA PROVA- EDITAL 01/2018 – COREME/UERN 

 
A COORDENAÇÃO da Comissão de Residência Médica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - COREME/UERN, através da Fundação para 

o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN), divulga a resposta aos recursos ao gabarito preliminar do 
indeferimento das inscrições do edital 01/2018 – COREME/UERN. 
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Nº QUESTÃO QUESTÃO/ALTERNATIVA RESPOSTA AO RECURSO 

50 O gabarito da questão nº 50 foi 
MANTIDO, letra "C" 

-RECURSO INDEFERIDO- 
O artigo enviado no recurso nos diz que “o curso e prognóstico da PTI se deve ao risco de 
sangramento espontâneo associado a baixa contagem de plaquetas”. Na literatura, inclusive em 
revisão para Protocolo e Diretrizes Terapêuticas do próprio Ministério da Saúde (embasada em 
extensa revisão bibliográfica e datada de 2013), o risco de hemorragia espontânea geralmente está 
associado a contagens inferiores a 30.000 plaquetas. Pacientes com nível plaquetário acima de 
30.000 tendem a ter curso favorável e muitas vezes não necessitam de tratamento. Esta literatura 
está de acordo com artigo encaminhado (2000), entretanto o enunciado da questão especifica que o 
paciente tem 60.000 plaquetas, sendo a resposta C a correta. 

55 O gabarito da questão nº 55 foi 
ALTERADO para letra "A" 

-RECURSO DEFERIDO- 
O gabarito da questão nº 55 foi ALTERADO para letra "A" em virtude do recurso solicitado: 
com base no Tratado de Pediatria da SBP, 4 ª edição, mudança de gabarito para a letra A. 
Na pagina 1674 da referencia citada, o seguinte trecho: 
"para o diagnóstico da RSA na criança, a história e o exame clínico, incluindo a endoscopia nasal, 
são fundamentais e suficientes. “ 

68 QUESTÃO ANULADA 

 
-RECURSO DEFERIDO- 

A questão nº 68 foi ANULADA em virtude de apresentar duas opções de resposta correta (A e D) 
dentre aquelas elencadas na prova. 

 

69 O gabarito da questão nº 68 foi 
MANTIDO, letra "B" 

-RECURSO INDEFERIDO- 
Apesar da localização dos achados na questão serem mais comuns nas Pérolas de Epstein, a 
monilíase oral é um diagnóstico diferencial pela descrição(micropapulas e não cistos) e pelo tempo 
da criança(20 dias). As Pérolas de Epstein desaparecem geralmente com 1 ou 2 semanas, a 
criança do enunciado já tinha 20 dias. Portanto a resposta correta e Monilíase oral, pois a mesma 
pode acometer os mesmos lugares das Pérolas de Epstein. 



 
 

 

Profa. Andrea Taborda Ribas da Cunha 
Coordenadora da COREME/UERN 

 

73 QUESTÃO ANULADA 

 
-RECURSO DEFERIDO- 

A questão nº 73 foi ANULADA em virtude de apresentar duas opções de resposta correta (A e D) 
dentre aquelas elencadas na prova. 

 

88 O gabarito da questão nº 88 foi 
MANTIDO, letra "A" 

-RECURSO INDEFERIDO- 
A massagem uterina/vigilância ao quarto período do trabalho de parto  é uma recomendação para 
realizar verificação do tônus uterino a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas em todas as 
puérperas, iniciando imediatamente após a saída da placenta, independentemente, do local onde a 
puérpera esteja. 
 
Recomendações assistenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento da hemorragia obstétrica,  
OPAS/OMS/MS, 2018.  

 

90 QUESTÃO ANULADA 

 
-RECURSO DEFERIDO- 

A questão nº 90 foi ANULADA em virtude de apresentar duas opções de resposta incorreta (C e D) 
dentre aquelas elencadas na prova. 

 


