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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 R

, torna público o resultado dos recursos impetrados à 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

R1 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CIRURGIA 

GABARITO JUSTIFICATIVA

ALTERADA 
PARA 

LETRA A 

O gabarito A é o gabarito correto. 

ANULADA A resposta correta seria a alternativa D: T4a 
 
Foi digitado N2b quando o correto seria N1b.

B O espessamento da parede muscular da vesícula biliar é 
observado em associação com anomalia anatômica da junção 
bilio-pancreática, e em quadro de adenomiomatose 
(caracterizada por proliferação benigna do epitélio da 
vesícula e hipertrofia da camada muscular
Em ambas as condições, na concomitância de coletitíase, 
mesmo assintomática, se preconiza a cole

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CLÍNICA MÉDICA 

GABARITO JUSTIFICATIVA

A A ausência da onda P (que a própria candidata 
alega não ter visto) justamente é típica de 
hipercalemia avançada. Este achado junto com 
outros achados como alargamento
cenário clínico do paciente da questão apontam 
facilmente para o diagnóstico de hipercalemia, 
conforme descrito na bibliografia do 
concurso(Braunwald, Eugene; Fauci, Anthony 
S.; Hauser, Stephen L.; Jameson, J. Larry; 
Kasper, Dennis L.; Longo, Da
Interna de Harrison, 2013) 

C É preciso estar atento ao enunciado da questão 
e o que ela realmente está perguntando. Aqui 
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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 

A resposta correta seria a alternativa D: T4a – N1b – M0 

o seria N1b. 

O espessamento da parede muscular da vesícula biliar é 
com anomalia anatômica da junção 

pancreática, e em quadro de adenomiomatose 
(caracterizada por proliferação benigna do epitélio da 
vesícula e hipertrofia da camada muscular). 
Em ambas as condições, na concomitância de coletitíase, 

, se preconiza a colecistectomia. 

JUSTIFICATIVA 

A ausência da onda P (que a própria candidata 
alega não ter visto) justamente é típica de 

Este achado junto com 
outros achados como alargamento do QRSno 
cenário clínico do paciente da questão apontam 
facilmente para o diagnóstico de hipercalemia, 

a bibliografia do 
Braunwald, Eugene; Fauci, Anthony 

S.; Hauser, Stephen L.; Jameson, J. Larry; 
Kasper, Dennis L.; Longo, Dan L.Medicina 

É preciso estar atento ao enunciado da questão 
e o que ela realmente está perguntando. Aqui 
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não se pergunta sobre “as opções terapêuticas 
para as infecções no neutropênico febril”, mas 
sim quais os tratamentos de escolha para os 
agentes infecciosos estafilococo meticilino 
resistente e aspergilus. Dessa forma a 
bibliografia do concurso é clara
neutropenicpatientremainsfebrile for 3 to 5 
dayswithoutanidentifiedlocusorpathogenofinfecti
on,empiricalglycopeptidetherapy (e.g., 
vancomycinto cover S. aureus
setting ofanindwelling central catheter) 
andantifungaltherapy are recommendedto cover 
staphylococciandAspergillusandotherfungi 
common in this setting. 
AlthoughamphotericinB productshavebeen a 
mainstayoftherapy for manyyears,
voriconazo leisthepreferredagenttotreatsusp
ectedaspergillosisbecauseof its 
betterefficacy in theneutropenic host”
Benjamin.;Robert C. Griggs.;Edward J. Wing J.;
Gregory Fitz.  ANDREOLI AND CARPENTER’S 
CECIL ESSENTIALS OF MEDICINE 9TH 
EDITION, Saunders Elsevie
102, page 946) 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

GABARITO JUSTIFICATIVA

A A própria referência citada nos recursos esclarece 
que são considerados óbitos maternos os óbitos por 
causas maternas ocorridos até 42 dias após o término 
da gravidez. Se esta referência não é autoexplicativa, 
cito a Portaria GM nº 1.119, de 05 de junho 
Regulamentada a Vigilância de Óbito Maternos.
Art. 2º - Parágrafo 2º Para fins de c
morte materna serão excluídos os casos de óbitos 
após 42 (quarenta e dois) dias do término da 
gestação (...). 

ANULADA A resposta correta seria 2,5% exato sem 
arredondamento para cima. 

ALTERARADA 
PARA LETRA 

B 

O Risco Relativo é a divisão da Incidência nos 
Expostos pela Incidência nos Não Expostos. A 
Incidência é uma medida de Risco (ou Probabilidade) 
de Doença. A alternativa correta é (B) a divisão da 
probabilidade da doença entre expostos e não 
expostos. 
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não se pergunta sobre “as opções terapêuticas 
para as infecções no neutropênico febril”, mas 
sim quais os tratamentos de escolha para os 

ococo meticilino 
Dessa forma a 

iografia do concurso é clara: “If a 
neutropenicpatientremainsfebrile for 3 to 5 
dayswithoutanidentifiedlocusorpathogenofinfecti
on,empiricalglycopeptidetherapy (e.g., 
vancomycinto cover S. aureus, particularly inthe 
setting ofanindwelling central catheter) 
andantifungaltherapy are recommendedto cover 
staphylococciandAspergillusandotherfungi 

AlthoughamphotericinB productshavebeen a 
mainstayoftherapy for manyyears,  

leisthepreferredagenttotreatsusp
ectedaspergillosisbecauseof its 
betterefficacy in theneutropenic host” (Ivor J. 
Benjamin.;Robert C. Griggs.;Edward J. Wing J.; 

ANDREOLI AND CARPENTER’S 
MEDICINE 9TH 

EDITION, Saunders Elsevier 2016, Chapter 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

JUSTIFICATIVA 

A própria referência citada nos recursos esclarece 
que são considerados óbitos maternos os óbitos por 
causas maternas ocorridos até 42 dias após o término 
da gravidez. Se esta referência não é autoexplicativa, 

ia GM nº 1.119, de 05 de junho de 2008 – 
a Vigilância de Óbito Maternos. 

Parágrafo 2º Para fins de cálculo da razão de 
morte materna serão excluídos os casos de óbitos 

e dois) dias do término da 

A resposta correta seria 2,5% exato sem 

Relativo é a divisão da Incidência nos 
Expostos pela Incidência nos Não Expostos. A 
Incidência é uma medida de Risco (ou Probabilidade) 

eta é (B) a divisão da 
probabilidade da doença entre expostos e não 
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Em, 11 de dezembro de 2018 

Banca Examinadora do Processo 
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