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PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF

RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA

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: 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

QUESTÃO RESPOSTA 
AO 

RECURSO 

GABARITO

04 DEFERIDO ALTERADO PARA 

40 DEFERIDO ALTERADO PARA 

48 DEFERIDO ALTERADO PARA 
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PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF

 

 

RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA

 

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

torna público o resultado dos recursos impetrados à prova objetiva, 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

R3 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PEDIATRIA GERAL 

GABARITO JUSTIFICATIVA

ALTERADO PARA 
LETRA D 

Ocorreu erro de digitação. Sendo assim, a resposta 

correta é a que cita o critério de artrite id

sistêmica, conforme capítulo específico do Nelson 

18º e também do tratado de Pediatria da SBP 3ª 

edição. 

ALTERADO PARA 
LETRA A 

Ocorreu erro de digitação. Sendo assim, a resposta 

correta é a que cita o critério de Doença de 

Hirschprung, conforme capítulo esp

18º edição. 

ALTERADO PARA 
LETRA A 

Ocorreu erro de digitação. Sendo assim a resposta 

correta é a que cita o critério de apnéia de 

prematuridade, conforme capítulo específico do 

Nelson 18ª edição. 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF -2018 

RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA  

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

torna público o resultado dos recursos impetrados à prova objetiva, 

JUSTIFICATIVA 

erro de digitação. Sendo assim, a resposta 

correta é a que cita o critério de artrite idiopática 

ca, conforme capítulo específico do Nelson 

18º e também do tratado de Pediatria da SBP 3ª 

Ocorreu erro de digitação. Sendo assim, a resposta 

correta é a que cita o critério de Doença de 

Hirschprung, conforme capítulo específico do Nelson 

Ocorreu erro de digitação. Sendo assim a resposta 

correta é a que cita o critério de apnéia de 

prematuridade, conforme capítulo específico do 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

22 INDEFERIDO 

27 INDEFERIDO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

14 DEFERIDO 
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RESIDÊNCIA MÉDICA 

R1 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CIRURGIA 

GABARITO JUSTIFICATIVA

D Essa questão se refere ao conteúdo do livro Sabiston Tratado 

De Cirurgia, 19 ª Edição, 2014. Está respaldada no texto do 

capítulo 6, Metabolismo em pacientes cirúrgicos Avaliação e 

Suporte nutricional, na pagina 266. Nesta, existe a tabela 6.2 

(Vitaminas e Micronutrientes no Atendimento Cirúrgico) 

onde se destaca a importância da Vitamina B2 e do Zinco, 

além da Vitamina C, na cicatrização de feridas

C Essa questão se refere ao conteúdo do livro Sabiston Tratado 

De Cirurgia, 19 ª Edição, 2014. Está respaldada no texto do 

capítulo 21,  Queimaduras, na pagina 939. Nesta, existe um 

parágrafo dedicado ao assunto da questão, que transcrevo 

frisando o texto correspondente ao conteúdo da resposta.

“Após  a  queimadura,  a  proteína 

 muito  mais  rápido  do  que  é  sintetizada.16 

 proteico  negativo  causa  perda  de 

 e  desgaste  muscular  severo,  levando 

força e à incapacidade de reabilitação total.Reduções 

significativas da massa corporal magrarelacionadas 

 doença  crônica  ou  hipermetabolismo 

 consequências  desastrosas.  Uma perda 

 corporal  magra  está  associada  à 

 perda  de  20%  da  massacorporal 

 com  menor  capacidade  de  cicatrização 

 perda  de  30%  da massa  corporal 
 aumento  do  risco  para  pneumonias 
 pressão.  Uma  perda  de 40%  da 

 pode  levar  à  morte. ” 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PEDIATRIA 

GABARITO JUSTIFICATIVA

ANULADA Houve falha ao colocar somente um magneto como 

possível agente causador de lesão quando são 

necessários dois ou mais para causar lesão conforme 

descrito no capítulo de corpo estranho e bezoares no 

Nelson Tratado de Pediatria 18ª edição.

 

 

JUSTIFICATIVA 

Essa questão se refere ao conteúdo do livro Sabiston Tratado 

De Cirurgia, 19 ª Edição, 2014. Está respaldada no texto do 

capítulo 6, Metabolismo em pacientes cirúrgicos Avaliação e 

Suporte nutricional, na pagina 266. Nesta, existe a tabela 6.2 

e Micronutrientes no Atendimento Cirúrgico) 

onde se destaca a importância da Vitamina B2 e do Zinco, 

além da Vitamina C, na cicatrização de feridas. 

Essa questão se refere ao conteúdo do livro Sabiston Tratado 

De Cirurgia, 19 ª Edição, 2014. Está respaldada no texto do 

Queimaduras, na pagina 939. Nesta, existe um 

sunto da questão, que transcrevo 

frisando o texto correspondente ao conteúdo da resposta. 

proteína  muscular  é  degradada 

sintetizada.16  Esse balanço 

de  massa  corporal  magra 

levando  à diminuição da 

bilitação total.Reduções 

significativas da massa corporal magrarelacionadas  com  a 

hipermetabolismo  podem  ter 

Uma perda  de  10%  da  massa 

à  disfunção  imune.  Uma 

massacorporal  magra  se  correlaciona 

cicatrização  de  feridas.  Uma 
poral  magra  leva  a  um 

pneumonias  e  úlceras  de 
da  massa  corporal  magra 

JUSTIFICATIVA 

Houve falha ao colocar somente um magneto como 

gente causador de lesão quando são 

necessários dois ou mais para causar lesão conforme 

o capítulo de corpo estranho e bezoares no 

Nelson Tratado de Pediatria 18ª edição. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

GABARITO

43 INDEFERIDO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

QUESTÃO RESPOSTA AO 
RECURSO 

GABARITO

96 INDEFERIDO 

100 INDEFERIDO 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CLÍNICA MÉDICA 

GABARITO JUSTIFICATIVA

B Mesmo que não haja referência direta sobre a 

canaglifozina, todas as outras alternativas (exenatide, 

sitagliptina e insulina) agem reduzindo o glucagon. 

Dessa forma, por eliminação e aplicação de um 

raciocínio básico, pode se chegar

resposta da questão. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA

GABARITO JUSTIFICATIVA

A Questão sobre descolamento de placenta em feto vivo e 

viável. De acordo com a bibliografia indicada e vigente, 

DPP com feto vivo e viável com mais de 26 semanas é 

indicativo de cesariana de urgência. DPP crônico que, em 

alguns casos, possibilita corticoterapia em gestações com 

menos de 34 semanas, portanto, questão 96 segue com 

gabarito inalterado. Opção correta que menciona 

cesariana de urgência, sem realização de corticoteripa. 

Resposta página 435  

 

C Segundo a Bibliografia utilizada no concurso, na página 

539, a imunoglobulina anti-D está indicada em todas as 

puérperas Rh negativos não sensibilizadas com bebês  RH 

positivo nas primeiras 72 horas  pós parto. IgG

deve ser administrado para hemorragia fetomaterna com 

mais de 15 ml de hemácias fetais (30ml de sangue). 

rotina protege aproximadamente 98% das sensibilizações 

em mulheres Rh negativos. A profilaxia anteparto, ou seja, 

uso da imunoglobulina em mulheres Rh negativos rotineira 

com 28 semanas nos fetos com fator Rh positivo ou 

desconhecido, reduziu ainda mais a taxa de sensibilização, 

0,2%. 

Em, 11 de dezembro de 2017 

Banca Examinadora do Processo 

 

JUSTIFICATIVA 

Mesmo que não haja referência direta sobre a 

canaglifozina, todas as outras alternativas (exenatide, 

e insulina) agem reduzindo o glucagon. 

Dessa forma, por eliminação e aplicação de um 

chegar facilmente a 

OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA 

JUSTIFICATIVA 

Questão sobre descolamento de placenta em feto vivo e 

viável. De acordo com a bibliografia indicada e vigente, 

DPP com feto vivo e viável com mais de 26 semanas é 

indicativo de cesariana de urgência. DPP crônico que, em 

apia em gestações com 

menos de 34 semanas, portanto, questão 96 segue com 

gabarito inalterado. Opção correta que menciona 

cesariana de urgência, sem realização de corticoteripa.  

Segundo a Bibliografia utilizada no concurso, na página 

D está indicada em todas as 

puérperas Rh negativos não sensibilizadas com bebês  RH 

positivo nas primeiras 72 horas  pós parto. IgG adicional 

deve ser administrado para hemorragia fetomaterna com 

mais de 15 ml de hemácias fetais (30ml de sangue). Essa 

rotina protege aproximadamente 98% das sensibilizações 

em mulheres Rh negativos. A profilaxia anteparto, ou seja, 

em mulheres Rh negativos rotineira 

nos fetos com fator Rh positivo ou 

desconhecido, reduziu ainda mais a taxa de sensibilização, 


