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PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF-2021 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 

A comissão do Processo Seletivo de Candidatos para os Programas de 

Residência em Saúde do IFF – 2021, torna público o resultado dos recursos 

impetrados à prova objetiva, conforme citados abaixo: 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA – R3 

Conteúdo programático: PEDIATRIA  

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

11 INDEFERIDO C A maioria das arritmias atriais não 

necessitam de intervenção. O 

tratamento da taquicardia 

supraventricular depende da 

apresentação e sintomas. O 

tratamento agudo visa aumentar o 

tônus vagal (bolsa de água gelada na 

fase, manobra de Valsalva) 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

20 ALTERADA B Resposta correta esta na letra B: as 

convulsões podem estar presentes 

como única manifestação após 

insulto hióxico-isquêmico. 
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QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

48 ALTERADO B A Artrite idiopática juvenil (AIJ) 

engloba as atrites crônicas, 

necessitando de persistência do 

quadro por mais de 6 semanas, 

essa informação não foi relatada 

no enunciado, sendo assim a 

hipótese de AIJ para o caso 

acima é improvável.  O quadro 

clínico descrito pode ser 

compatível com diagnóstico de 

Mononucleoseinfecciosa. As 

demais alternativas não 

descrevem diagnósticos 

prováveis.  Deferido recurso. 

Alterado gabarito para letra B 

 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

50 INDEFERIDO D As infecções em tonsilas 

palatinas e faringe são mais 

frequentes de origem viral.  

Afirmativa está descrita no 

Tratado de Pediatria 4º edição da 

Sociedade Brasileira de 
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Pediatria, volume 02, seção 20, 

capítulo 08, página 1677, no 

segundo parágrafo na 

Introdução do capítulo.  O livro 

referência, supracitado, 

descreve que as infecções 

bacterianas (principalmente 

causadas pelo estreptococo 

beta- hemolítico do grupo A), 

quando ocorrem, são mais 

frequentes na faixa etária de 3 a 

15 anos, sendo baixa a 

prevalência em menores de 3 

anos em virtude da proteção 

fornecida pela IgG materna. 

 


