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Processo Seletivo Unificado de Residência Médica de Minas Gerais - PSU 2021 

Alterações do gabarito após análise dos recursos 

Todos os recursos foram avaliados e a resposta encontra-se na página dos 
candidatos.  

Grande número de recursos foram indeferidos preliminarmente tendo em vista o 
previsto em edital: “O recurso deverá conter argumentação lógica e consistente, ter no 
máximo 3.000 (três mil) caracteres por questão, bem como a anexação de cópia 
digitalizada do texto da bibliografia referida. Mera citação de bibliografia sem anexar 
cópia do artigo ou capítulo do livro não será considerada. A única forma de 
recebimento do recurso será via sistema. Os recursos devem ser individuais. Não 
serão analisados recursos coletivos ou com texto ou argumentos com alto grau 
de semelhança que possam ser considerados idênticos aos de outros 
candidatos. ” Os principais motivos de indeferimento preliminar foram falta de 
argumentação, mera citação ou referência com parte de texto sem possibilidade 
de identificação da origem, recurso sem nexo com a questão referida e recurso 
com alto grau de semelhança com recurso de outros candidatos. 

Item 7 do edital:.”... Em caso de alteração do gabarito haverá igual período de tempo 
para recurso referente à nova resposta divulgada. O prazo será considerado a partir 
do momento da publicação da nova resposta para a questão” 

 

ALTERAÇÕES DO GABARITO 

 

Prova Geral Tipo 1 

  Questão 26 - anulada sendo atribuído ponto 

  Questão 30 - anulada sendo atribuído ponto 

  Questão 56 - anulada sendo atribuído ponto 

Prova Geral Tipo 2 

  Questão 11 - anulada sendo atribuído ponto 

  Questão 15 - anulada sendo atribuído ponto 

  Questão 41 - anulada sendo atribuído ponto 

Prova Geral Tipo 3 

  Questão 26 - anulada sendo atribuído ponto 
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  Questão 71 - anulada sendo atribuído ponto 

  Questão 75 - anulada sendo atribuído ponto 

Prova Geral Tipo 4 

  Questão 11 - anulada sendo atribuído ponto 

  Questão 56 - anulada sendo atribuído ponto 

  Questão 60 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Gastroenterologia  

 Questão 21 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Ortopedia e Traumatologia 

  Questão 16 – alterado gabarito de “C” para “D” 

  Questão 26 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Psiquiatria 

Questão 12 - anulada sendo atribuído ponto  

Mastologia 

Questão 28 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Cirurgia Geral Tipo 1 

Questão 13 - anulada sendo atribuído ponto 

Questão 19 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Cirurgia Geral Tipo 2 

Questão 43 - anulada sendo atribuído ponto 

Questão 49 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Obstetricia e Ginecologia  Tipo 1 

Questão 21 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Obstetricia e Ginecologia  Tipo 2 

Questão 01 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Clinica Medica  Tipo 1 
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Questão 25 – alterado gabarito de “D” para “A” 

Questão 34 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Clinica Medica  Tipo 2 

Questão 05 – alterado gabarito de “D” para “A” 

Questão 14 - anulada sendo atribuído ponto 

Pre Requisito Pediatria  Tipo 1 

Questão 05 – alterado gabarito de “C” para “B” 

Questão 16 - anulada sendo atribuído ponto 

Questão 47 – alterado gabarito de “A” para “B” 

Pre Requisito Pediatria  Tipo 2 

Questão 27 – alterado gabarito de “A” para “B” 

Questão 35 – alterado gabarito de “C” para “B” 

Questão 46 - anulada sendo atribuído ponto 

Medicina Intensiva 

  Questão 05 – anulada sendo atribuído ponto 

 

Demais provas mantido o gabarito preliminar. 

 

Coordenação PSU 

 

 


