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FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA

RAZÕES DE RECURSO

PS 38 - MÉDICO I (CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA)

5Nº DA QUESTÃO:

Na questão de número 5 é dado as saturações das cavidades cardiacas, sendo
que a saturação da veia casa superior igual a saturação do atrio direito e
menor que a saturação no ventriculo direito, ou seja, há salto oximetrico
para o ventriculo direito e não para o átrio direito. Nas comunicaçãoes
interatriais (que foi o gabarito dado), é esperado que a saturação do atrio
direito seja maior que a da veia cava superior e igual a do ventriculo
direito. Visto isso, a alteranativa correta da questão deveria ser letra C
- comunicação interventricular.

Referência: Cardiopatias congênitas - Guia
prático de diagnóstico e tratamento e conduta geral. Editora Atheneu, 2014
(pagina 279)
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RESPOSTA A RECURSO

PS 38 - MÉDICO I (CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA)

5Nº DA QUESTÃO:

Na questão de número 5 é dado as saturações das cavidades cardiacas, sendo
que a saturação da veia casa superior igual a saturação do atrio direito e
menor que a saturação no ventriculo direito, ou seja, há salto oximetrico
para o ventriculo direito e não para o átrio direito. Nas comunicaçãoes
interatriais (que foi o gabarito dado), é esperado que a saturação do atrio
direito seja maior que a da veia cava superior e igual a do ventriculo
direito. Visto isso, a alteranativa correta da questão deveria ser letra C
- comunicação interventricular.

Referência: Cardiopatias congênitas - Guia
prático de diagnóstico e tratamento e conduta geral. Editora Atheneu, 2014
(pagina 279)

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: De acordo com o exposto no recurso e após revisão da
questão, concordamos que a resposta correta é a alternativa C e
procederemos à alteração do gabarito.


