
   

 
 

  

  

PROCESSO DE SELEÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE DO IFF-2022 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 

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

Saúde do IFF – 2022, torna público o resultado dos recursos impetrados à prova objetiva, 

conforme citados abaixo: 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INFECTOLOGIA 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

ENFERMAGEM 

QUESTÃO RESPOSTA 

AO 

RECURSO 

GABARITO JUSTIFICATIVA 

11 Indeferido A Capítulo 9 – Exercício da Enfermagem e 
Normas Penais e Éticas – Item crimes 
contra a vida (p.107) “O crime de morte 
(homicídio) tem como sujeito passivo 
qualquer pessoa a partir do nascimento, 
desde que esteja viva, e como sujeito ativo 
o autor do crime, também qualquer pessoa. 
(...) Durante a realização da assistência de 
Enfermagem, nos serviços de saúde ou até 
mesmo em domicílio, podem ocorrer 
inúmeras situações ou ‘acidentes’, quer na 
administração de medicamentos (erro na 
escolha do fármaco, da dose, da via de 
administração ou do paciente), quer na 
inadequada restrição ou vigilância do 
paciente, causando quedas do leito, da 
maca, da mesa cirúrgica ou cadeira de 
rodas. Também pode haver acidentes por 
defeitos ou uso incorreto de aparelhos, 
como berço aquecido ou da incubadora.” – 
Resposta Homicídio. 
Quanto ao questionamento da Lesão 
corporal, trata de um dano ao corpo ou a 
saúde de outrem levando a uma 
incapacidade, que pode ser derivada de 
alterações fisiológicas, psíquicas e pode ser 
praticada por omissão. No livro está descrito 
a definição de lesão corporal: “A ação física 
da lesão corporal é ofender ou causar lesão 
em outrem, e o meio geralmente 
empregado é a violência física ou moral” 
(p.110). 

20 Indeferido C Utilizamos o Quadro 2 – Tipos de 
cobertura, ação e indicação de curativos 



   

 
 

  

  

(p.153-154) Colagenase é a resposta 
correta. A informação sobre da não 
aplicação em áreas de exposição óssea 
refere-se ao Carvão ativado e prata. Peço 
que verifiquem a letra indicada no gabarito 
e a aplicada no resultado para os 
candidatos. 
 

   Tipo de 
Cobertura 

Ação Indicação 

   Filme 
transparente 

Permebilidade 
seletiva. 

Fixação de 
catéteres 
vasculares de 
feridas secas. 

   Carvão ativado 
e prata 

Mantém o meio 
úmido, absorve o 
exsudato e é 
bactericida. 

Feridas 
infectadas, 
fétidas e 
altamente 
exsudativas. 
Não utilizar 
em áreas de 
exposição 
óssea. 

   Colagenase Desbridamento 
enzimático. 

Desbridamento 
em tecidos 
necróticos. 
Degrada 
fatores de 
crescimento 
importantes no 
processo 
cicatricial e 
receptores de 
membrana 
celular. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2021. 

 

Banca Examinadora 

Centro de Estudos Olinto de Oliveira 


