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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 – R1 

 

 

Conteúdo programático: MEDICINA PREVENTIVA  

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

1 INDEFERIDO B O enunciado da questão é muito 
claro ao explicitar que o conceito 
que se pretende dar relevo na 
questão está baseado nos 
pressupostos estabelecidos por 
MEDRONHO et al (2008).  Cabe 
destacar que este autor faz parte 
da bibliografia indicada para 
leitura dos candidatos, sendo 
esta a obra utilizada como 
referência para a elaboração da 
questão.  No caso do material 
citado pelos candidatos no 
presente recurso, é preciso 
destacar que a obra indicada não 
consta na lista de referências 
bibliográficas no edital do 
processo seletivo da residência. 
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QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

3 DEFERIDO ANULADA A solicitação de anulação foi 
acatada pela presente banca. 
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Conteúdo programático: CLÍNICA MÉDICA  

 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

12 INDEFERIDO C Prezado candidato a palavra usually 

quer dizer usualmente, 

o que não significa de escolha. O 

mesmo parágrafo no qual o 

candidato 

está se baseando, nas linhas 3 a 4 

afirma CLARAMENTE: “The IV 

administration of the alcohol 

dehydrogenase inhibitor 

FOMEPIZOLE (4- 

methylpyrazole: 15mg/Kg as a 

loading dose) IS THE AGENT OF 

CHOICE....”, ficando a hemodiálise 

em segundo plano. 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

17 INDEFERIDO B Prezados candidatos, alergia grave a 

penicilina é contraindicação 

absoluta a qualquer betalactâmico, 

que dirá a amoxacilina, a qual nada 

mais é que uma aminopenicilina. 

Portanto, por eliminação chega-se 

muito facilmente a resposta que é a 

B. O tempo de tratamento para H. 

pylori é variável, conforme 

claramente descrito no Capítulo 66 

da 3ª edição do Tratado de Clinica 

Médica do Professor Antônio Carlos 

Lopes, também bibliografia do 

concurso: “A maior parte das 

diretrizes de grupos de consenso 
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recomendam a duração de 7 dias, 

especialmente pelo fator custo. Na 

realidade, estudos de metanálise 

mostram um ganho de 4% com a 

extensão da duração para 10 dias e 

5% para 14 dias. O uso 

indiscriminado de outros 

macrolídios, como azitromicina, por 

mecanismo de resistência cruzada, 

pode comprometer os índices de 

erradicação. Para pacientes com 

antecedentes possíveis ou 

comprovados de alergia à penicilina 

é recomendado o esquema antes 

descrito, substituindo-se a 

amoxicilina pela furazolidona 200 

mg, 2 vezes/dia. Outras opções 

incluem o emprego de metronidazol 

ou levofloxacino em substituição à 

amoxicilina ou a adoção de regimes 

que façam uso da tetraciclina, do 

metronidazol e dos sais de bismuto” 

Mais ainda na mesma 

referência: “O esquema quádruplo 

(IBP em dose padrão, 2 vezes/dia + 

subcitrato de bismuto coloidal 120 

mg, 4 vezes/dia +cloridrato de 

tetraciclina 500 mg, 4 vezes/dia + 

metronidazol 250 mg, 4 vezes/dia, 

durante 7 a 10 dias) é recomendado 

em regiões com índices de 

resistência à claritromicina 

superiores a 20%” 
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Conteúdo programático: CIRURGIA  

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

24 INDEFERIDO E A tabela 10.19 que foi ilustrada pelo 

candidato sugere como primeira 

opção a cefazolina e como segunda 

opção clindamicina + 

aminoglicosideo ou aztreonam ou 

fluoroquinola. A clindamicina 

isolada não esta indicada. A única 

resposta possível é a cefazolina. 

Maiores detalhes podem ser 

encontrados na tabela 12.4 na página 

463. 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

29 DEFERIDO alterado 

para letra 

D 

O gabarito correto é “aderências”, 

letra D. solicitação deferida. 
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Conteúdo programático: PEDIATRIA  

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

34 INDEFERIDO B A instrução mais apropriada para a 

mãe seria a opção mais importante 

para a conduta que justifica a 

internação. A opção (a) esta 

incorreta pois não esta indicado 

realização de teste de esforço no 

início do acompanhamento. 

A opção ( c ) o  dano cardíaco inclui 

anormalidade na artéria coronariana, 

é verdadeiro porém não tem 

relevância para  justificar a 

internação. 

A opção (d) o ecocardiograma pode 

ser realizado porém raramente 

encontramos aneurisma na fase 

aguda. Serve para acompanhamento 

da doença. Aneurismas surgem 

posteriormente à fase aguda. 

A opção (e) esta incorreta. O 

tratamento com aspirina não é 

realizado até a  febre ceder. 

 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

39 DEFERIDO ANULADA Ficou faltando a palavra exceto no 

enunciado da questão. 

 


