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1

a) A figura ilustra o monitor chamado: Resposta: TOF (Train of 

Tour)

b) Durante a anestesia geral monitoriza: Resposta: O grau de 

bloqueio neuromuscular

Criança sendo submetida a tratamento cirúrgico, sendo

monitorizada:



2

a) Qual o monitor utilizado para a interpretação da curva? 

Resposta: Capnógrafo

b) Esse tipo de curva é compatível com doença: Resposta: 

Obstrutiva

Criança sendo submetida a tratamento cirúrgico, sendo

monitorizada:



3 O diagnóstico dos divertículos esofágicos são feitos atualmente

através dos estudos radiológicos contrastados do esôfago e da

endoscopia digestiva alta, que se somam na obtenção de

informações sobre as características do divertículo e presença

de comorbidades associadas. Avaliando a imagem abaixo, qual

o provável diagnóstico? Resposta: Divertículo de Zenker



4 Você está de plantão no CTI, observando um paciente quando 

se depara com o seguinte traçado no monitor

O paciente encontra-se, lúcido, orientado, queixando-se apenas de

cansaço leve. PA: 110x 80 mmHG SAT: 95% em ar ambiente, FR: 20

irpm.

a) Qual o tratamento de escolha? Resposta: Amiodarona / Cardioversão

elétrica (Reversão do ritmo)

b) Qual principal complicação você deve temer se esse evento continuar

a acontecer com frequência? Resposta: Evolução para fibrilação

ventricular.



5
A figura abaixo representa a anatomia do assoalho pélvico

feminino. Identifique o nome do músculo sinalizado com a

seta número 01.

Resposta: Músculo 

Bulboesponjoso



6

a) Nomeie estas etapas de acordo com o mecanismo de 

parto apresentado nas figuras. Resposta: 1 - Insinuação/ 

descida; 2 - Rotação interna; 3 – Deflexão; 4 - Rotação 

externa.

A sequência de imagens a seguir representa algumas

etapas do mecanismo de parto vaginal cefálico. Sobre

estas, responda:

01 02 03 04



7 Em uma ação social, um homem de 50 anos, relatando história

familiar de diabetes e apresentando queixas de estar urinando

muito durante a noite e com muita sede, apresentou o resultado de

glicemia capilar (205mg/dl).

a) Estes dados são suficientes para diagnosticar diabetes?

Resposta: Sim. O paciente apresenta sintomas de hiperglicemia

(polidipsia e poliúria), além de fatores de risco como, idade e

história familiar. Apresentando glicemia casual maior que 200,

pode ser diagnosticado como diabetes. Se negativo, o que seria

necessário para investigar esta hipótese diagnóstica? Resposta:

Em caso de dúvida, poderia solicitar glicemia de jejum e

hemoglobina glicada, porém o diagnóstico já estaria feito.



8
A figura abaixo representa um quadro de sinais e sintomas 

a que um trabalhador da saúde (incluindo os residentes) 

pode alcançar. Qual o nome dessa síndrome? Resposta: 

Síndrome de Burnout



9

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Fratura do Colo do Fémur

b) Qual sua conduta inicial e tratamento proposto? Resposta: 

Cirúrgico – Prótese de Quadril

Idosa com dor no quadril após queda da própria altura. 



10

a) Qual o possível diagnóstico? Resposta: Amigdalite pós-

estreptocócica 

b) Qual a conduta? Resposta: Penicilina Benzatina

Criança 6 anos apresentando febre 39 ºC iniciado há 3 dias,

odinofagia, vômitos incoercíveis. Apresentando a seguinte

alteração ao exame físico:
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1 Paciente deu entrada no pronto socorro transferido de outro

município vitima de picada de cobra, referia dor intensa em

membro inferior, ausência de pulso, periférico, isquemia dos

pododáctilos foi levado a centro cirúrgico para realização de

procedimento em caráter de urgência:

a) Qual que levou a realização do procedimento cirúrgico? 

Resposta: Síndrome Compartimental

b) Qual procedimento realizado? Resposta: Fasciotomia



2 Paciente vitima de acidente automobilístico, deu entrada no

pronto atendimento em choque hipovolêmico grau III,

realizado FAST ausência de sangue em cavidade abdominal,

radiografia de tórax sem alterações e RX panorâmica de

bacia com imagem abaixo:

a) Qual provável diagnóstico e tratamento indicado? 

Resposta: Fratura de Bacia – Open Book / Fixação da Bacia



3
Paciente de 10 anos chega para consulta se queixando dor

e feridas abaixo que não cicatrizam há um mês.

a) Qual a hipótese diagnóstica? Resposta: Esporotricose

b) Qual pergunta não pode faltar em sua anamnese?

Resposta: Contato com Felinos/Gatos e suas secreções



4 Qual a coronocidade da gestação? Resposta: 

Monocorionica



5

a) Identifique o nome deste exame? Resposta: Cardiotocografia

b) Descreva o diagnóstico deste exame? Resposta: DIP 1 ou DIP 

Precoce

Observe o exame abaixo



6 A queda é um evento bastante comum e devastador em 

idosos. Cite 5 problemas que os idosos podem apresentar 

para contribuir com o risco de quedas.

Respostas: diminuição da forca muscular;  

osteoporose;  anormalidades para 

caminhar;  arritmia cardíaca (batimento 

cardíaco irregular);  alteração da pressão 

arterial;  depressão;  senilidade;  artrose, 

fragilidade de quadril ou alteração do 

equilíbrio;  alterações neurológicas 

(derrame cerebral, doença de Parkinson, 

esclerose múltipla e mal de Alzheimer);  

disfunção urinária e da bexiga;  uso 

controlado de determinadas drogas;  

diminuição da visão; diminuição da 

audição;  câncer que afeta os ossos;  

deformidades nos pés (unhas grandes, 

joanetes dolorosos, etc.)



7
A figura abaixo representa o cenário de uma das

estratégias utilizadas durante a pandemia de Covid 19.

Qual seria essa estratégia e porque ela foi instituída?

Resposta: Lockdown ou confinamento. Estratégia para 

evitar o aumento da transmissibilidade da doença



8
Paciente comparece ao posto de saúde com esta

radiografia.

a) Descreve a imagem. Resposta: Desvio Latero Lateral da 

Coluna Dorso Lombar

b) Descreva o diagnóstico. Resposta: Escoliose Esrutural



Em consulta de puericultura de 2 meses, a mãe questiona

ao pediatra em relação a genitália do seu bebê, que

apresenta a seguinte alteração demonstrada na figura.

Pergunta-se:

9

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Fimose

b) Qual a conduta? Resposta: Observação



10

a) Qual o possível diagnóstico? Resposta: Escarlatina

b) Qual a etiologia e forma transmissão? Resposta: O agente 

etiológico é o estreptococos beta hemolítico do grupo A , 

transmissão por gotículas.

Lactente de 5 ano de idade em seu primeiro mês na

escola apresenta quadro de febre 39°C há cerca de 3 dias,

língua em framboesa, erupções na pele, recusa alimentar.

Pergunta-se:



PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/11/2022)

PRM DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA E 
PEDIATRIA/2023



Mulher, 66 anos, tabagista ,menopausa aos 53 anos, 

sem terapia de reposição hormonal, iniciou com 

sangramento vaginal discreto há 3 meses, realizou uma 

ultrassom transvaginal quem apresentou endométrio de 

8 mm. Qual o exame a ser solicitado para elucidar o 

diagnóstico? Resposta: Histeroscopia

1



Observe a imagem de videolaparoscopia e responda:
2

a) Indique o nome da estrutura marcada indicada pela seta verde.

Resposta: Ovário

b) Indique o lado desta estrutura. Resposta: Esquerdo



Paciente de 12 anos deu entrada no pronto-socorro após

acidente automobilístico, no qual veio a colidir contra o

airbag do carro. Durante a avaliação primária, observou–se

paciente taquipneico, com desvio traqueal e bastante

agitado, hipertimpanismo e murmúrio vesicular fisiológico

abolido em hemitórax esquerdo. O raio X de tórax foi

realizado imediatamente, apresentando a imagem a seguir:

3

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Pneumotorax Hipetensivo

Esquerda 



Qual o nome do instrumento da figura. Resposta :

Videolaringoscópio.

4



Paciente 70 anos, sexo feminino deu entrada no pronto

socorro com queixa de rouquidão e dispneia intensa. Familiar

que o acompanhava relatava início rápido de massa na região

cervical anterior. Ao exame: massa cervical endurecida, fixa,

imóvel, indolor. FR.: 35 irpm, oximetria 85% saturação ar

ambiente, FC 120 bpm.

a) Qual provável diagnóstico? Resposta: Tumor de Tireoide 

Anaplásico

b) Qual a conduta a ser tomada na emergência. Resposta: 

Conduta Traqueostomia de Urgência ou Cricotireoidostomia

5



6
Paciente jovem, sem comorbidades, chega ao PS no sábado 

de madrugada com palpitação.  Ao realizar sua anamnese, 

você descobre que o jovem esteve numa festa, e não 

consumiu drogas ilícitas. Você palpa o pulso, tem e já percebe 

que vai encontrar o seguinte ECG

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Fibrilação Atrial

b) Qual a provável etiologia. Resposta: Libação alcoólica / 

Holliday Heart Syndrome



Você está no Posto de Saúde e chega para consulta um

jovem com as seguintes lesões:

7

a) Qual a sua principal hipótese diagnóstica? Resposta: Sífilis 

Secundária

b) Sabendo-se que ele é alérgico à penicilina, qual seria sua

segunda opção de tratamento? Resposta: Doxiciclina



O Programa Nacional de Imunizações é o responsável por

elaborar a política de vacinação do Brasil, oferecendo, de

forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mais de 20

imunizantes para diversas doenças.

Qual nível de atenção à saúde é responsável pela atualização

da situação vacinal e campanhas de vacinação? Resposta:

Atenção Primária à Saúde

8



Criança de anos de idade dar entrada emergência com

seguinte RX de tórax :

9

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Pneumonia com derrame 

pleural 

b) Qual principal agente etiológico? Resposta: Streptococcus

pneumoniae



Escolar dar entrada em unidade pronto atendimento

com queixa de febre 38,5° C e as seguintes lesões

após picada de inseto.

10

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Impetigo

b) Qual a conduta? Resposta: Internação para antibiótico

venoso/ oxacilina ou amoxicilina e clavulanato.
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A foto abaixo mostra o exame ginecológico de uma

paciente de 50 anos, G3 PN3 A0, ao realizar manobra de

valsalva e o desenho ao lado mostra de forma

esquemática os pontos de avaliação do POP-Q:

a) Indique o diagnóstico? Resposta: Cistocele

b) Cite 2 dos sintomas mais comuns desta patologia. 

Resposta: Incontinência urinaria, sensação de bola na 

vagina, dificuldade para ter penetração na relação 

sexual, dor, ardência na vagina.

1



Site dois hormônios produzidos por esse órgão. 

Resposta: Estrógeno e Progesterona, entre outros.

2



3
Lactente de 3 meses vida após iniciar formula infantil

apresenta distensão abdominal, diarreia e a seguinte

lesão. Pergunta-se:

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Dermatite de fralda 

por intolerância lactose 

b) Qual a conduta? Resposta: Prescreve formula zero 

lactose, e prescrição de nistatina + oxido de zinco. 



Em consulta de puericultura de 2 meses, a mãe questiona

ao pediatra em relação a genitália do seu bebê, que

apresenta a seguinte alteração demonstrada na figura.

Pergunta-se:

4

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Fimose

b) Qual a conduta? Resposta: Observação



5
Idoso com lombalgia intensa com fraturas em corpos 

vertebrais. 

Qual suspeita diagnóstica? Resposta: Mieloma Múltiplo / 

Tumor Ósseo Maligno



A imagem abaixo representa uma das diretrizes do SUS. 
6

Qual seria essa e porque estaria representado por essa 

imagem? Resposta: Porta aberta ou Primeiro contato 
(acessibilidade) e ainda a universalidade 



7 A imagem abaixo revela uma nova doença emergente 

no Brasil e no mundo. 

a) Qual seria mesma? Resposta: Monkeypox ou “varíola dos

macacos”.

b) Como ocorre a sua transmissão? Resposta: É uma doença

viral, e a transmissão entre humanos ocorre principalmente

por meio de contato com lesões de pele de pessoas

infectadas.



8

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Erisipela Bolhosa

Paciente comparece ao posto de saúde com as 

seguintes lesões em membros inferiores:



9 Homem de 62 anos, previamente hígido, relatando febre

intermitente, sudorese noturna e perda ponderal. Negava

tosse. Ao exame, chamava atenção o seguinte achado

demonstrado na figura.

a) Estabeleça uma hipótese diagnóstica sindrômica.

Resposta: Síndrome da veia cava superior, linfoma.

b) Provável etiologia do caso. Resposta: Neoplasia de

mediastino (meio ponto)



10
No trauma torácico a área delimitada abaixo tem uma

importância crucial na avaliação do paciente.

Qual o nome da zona delimitada na imagem acima?

Resposta: Zona de Ziedler


