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PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF-2018 

 

RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA 

 

A comissão do Processo Seletivo de Candidatos para os Programas de Residência em 

Saúde do IFF – 2018, torna público o resultado dos recursos impetrados à prova objetiva, 

conforme citados abaixo: 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: FISIOTERAPIA 

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

21 INDEFERIDO INATERADO 
B 

Conforme referência bibliográfica citada 
em recurso, reitero que a única opção 
que contempla os efeitos gerais 
observados no uso da ventilação 
pulmonar mecânica não invasiva é a 
apresentada em gabarito preliminar. 

 

   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: NUTRIÇÃO 

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

18 INDEFERIDO INALTERADO 
B 

O objetivo da questão era verificar o 
conhecimento do candidato sobre o 
efeito termogênico dos alimentos para 
o planejamento dietético. Não era 
intenção perguntar qual o efeito da 
hiperalimentação no efeito termogênico 
dos alimentos. No próprio trecho do 
livro apresentado pela requerente está 
descrito que o valor usual é de 10%, 
como se segue: “ A oferta excessiva de 
energia pode elevar o efeito 
termogênico do alimento (usualmente 
10% da energia ingerida) para até 20%”. 
Portanto, o gabarito esta correto e não 
há justificativa para a questão ser 
anulada conforme solicitação da 
candidata. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PSICOLOGIA 

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

29 DEFERIDO ANULADO A mudança da alternativa correta não é 
suficiente para resolução da questão, 
considerando que o vocábulo “causa”, no 
enunciado, impede a compreensão correta. 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: SERVIÇO SOCIAL 

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

19 INDEFERIDO INALTERADO 

D 

De acordo com o conteúdo programático 
indicado, o Código de Ética Profissional do 
Serviço Social consta como uma das 
referências bibliográficas, não cabendo a 
justificativa apresentada pela candidata para 
anulação da questão.   

 
 

 

Em, 15 de janeiro de 2018 

 

Banca Examinadora do Processo 


