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1
Paciente jovem com quadro de perda de peso e febre, 

apresenta o seguinte raio-x de tórax:

a) Qual a principal hipótese diagnostica? Resposta: Tuberculose miliar

b) Qual o esquema terapêutico proposto? Resposta: Esquema RIPE



2 Paciente idoso chega a emergência com forte dor

torácica, sudorese profusa, taquicardia e hipotensão

arterial.

a) Que exame complementar está indicado para afastar infarto de 

ventrículo direito? Resposta:  ECG das derivações posteriores: V3r, 

V4r, V5r, V6r

b) Quais drogas não devem ser utilizadas em caso de infarto do 

ventrículo direito? Resposta: Diuréticos e nitratos; drogas que 

reduzem pré carga 



3
A escala RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) avalia 

grau de agitação-sedação do paciente. 

a) Um paciente que se apresenta sem resposta aos 

estímulos verbal ou físico, recebe que pontuação na escala 

RASS? Resposta: -5



4
Avaliação de GASOMETRIA ARTERIAL. Valores de:

• pH = 7.23 (7.35 - 7.45)

• PCO2 = 22 mmHg (35 - 45)

• HCO3 = 10 mEq/L (22 -24)

a) Qual o distúrbio metabólico apresentado? Resposta: Acidose 

metabólica

b) Está compensado? Resposta: Sim



5
Gestante de 18 semanas de idade gestacional comparece ao pré-natal 

sem queixas e ao exame especular visualiza-se uma alteração que 

motivou um procedimento de emergência. Após o procedimento foi 

realizada a foto abaixo durante o exame especular:

a) Qual procedimento representado na foto? Resposta: Cerclagem uterina de

emergência/ cerclagem à Mc Donald

b) Quais são as indicações para realização deste procedimento? Resposta:

Pacientes com diagnóstico de incompetência istmo-cervical / - Pacientes com pelo

menos um parto prematuro prévio E ultrassom transvaginal da gestação atual

entre 16 e 23 semanas mostrando colo menor que 25mm / - Pacientes com exame

de toque ou especular entre 16 e 23 semanas da gestação atual sugerindo

diagnóstico de IIC (bolsa protusa, colo dilatado sem contração uterina)



6

a) Este laudo diz referência a qual exame? Resposta: 

Urodinâmica; Teste urodinâmico

b) Cite sua principal indicação. Resposta: Incontinência 

urinária de esforço; Urgência urinária; Incontinência urinária;



7

a) Qual a alteração encontrada neste cariótipo? Resposta: 45 X 

(monossomia do X)

b) Qual a síndrome genética associada a este cariótipo? Resposta: 

Síndrome de Turner

Verita, 3 anos tem o seguinte cariótipo:

Após a análise do exame, responda:



8

a) Qual o diagnóstico para alteração encontrada no exame físico? 

Resposta: Hérnia Inguinal (unilateral)

Recém-nascido, 25 dias de vida é trazido na consulta de 

puericultura pelos pais. RN em aleitamento materno 

exclusivo, com ganho ponderal adequado, pais sem queixas 

no momento. À ectoscopia foi encontrado a seguinte 

alteração:



9
As imagens revelam duas modalidades de assistência à 

Saúde à população.

a) Identifique-os: Resposta: Público e privado

b) Qual é o nome dado ao Sistema de Saúde brasileiro e de 

que forma o setor da imagem à direita participa do Sistema de 

saúde brasileiro? Resposta: SUS Sistema Único de Saúde.  

Privado é complementar.



10
Qual das imagens abaixo identifica o possível local mais 

favorável ao surgimento da Pandemia de Covid-19? 

A) Por que? 

Resposta: IMAGEM 1 -Mercado de alimentos do interior 

das cidades chinesas 

Porque haveria a possibilidade de mutação de vírus em sua 

transmissão entre animais e homem

1 2 3



PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/12/2020)
PRM DE CLINICA MÉDICA E MEDICINA DE 

FAMÍLIA E COMUNIDADE 2021



Paciente de 20 anos, tabagista, longilíneo, relata dor

súbita após crise de tosse e agora refere dor para

respirar e falta de ar.

a) Qual diagnostico? Resposta:  Pneumotórax      

b) Qual tratamento? Resposta: Drenagem tórax com selo 
d'água  

1



Homem de 55 anos, queixa-se de dor abdominal súbita

que começa no epigástrio e vai para hipocôndrio direito

associada a náuseas e vômitos com hipotensão.

Realizada tomografia de abdome:

a) Qual diagnóstico? Resposta: Pancreatite aguda grave 

b) Que novos exames acrescentaria? Resposta: Amilase, lipa-
se, hemograma, ureia, creatinina, PCR, US 

2



Homem de 55 anos, durante atividade física (ciclismo)

intensa, procurou PS com quadro de desconforto

precordial. Estava pálido, sudorese fria, pressão arterial

de 80 x 40mmHg.

a) Qual diagnóstico? Resposta: Taquicardia ventricular

b) Qual conduta imediata? Resposta: Cardioversão elétrica 

3



Paciente sexo masculino, com história de neoplasia, faz

viagem de avião por 12h em classe econômica.

Chegando ao destino percebe diferença nas pernas com

discreto desconforto na panturrilha.

a) Qual provável diagnóstico? 

Resposta: TVP

b) Qual conduta? 

Resposta: Anticoagulação

4



Paciente jovem, 17 anos, com queixas de edema de

MMII, cansaço progressivo, turgência jugular e

hepatomegalia.

5

a) Qual diagnóstico? Resposta: Derrame pericárdico 

b) Qual conduta? Resposta: Pericardiocentese



A foto abaixo faz alusão a principal referência de 

combate efetivo a pandemia de Covid-19.  

7

a) Qual seria essa referência e por que a mesma não teria sido utilizada 

até agora? Resposta: Vacinação ou imunização em massa. Pela falta de 

comprovação até o momento de segurança e eficácia da mesma (fase 3 

em andamento.) 

b) Quais seriam os grupos prioritários escolhidos para utilização desse 

recurso? Cite quatro. Resposta: Idosos e pessoas com comorbidades

(Diabetes, HAS, Doenças cardíacas/cerebrovasculares, DPOC, Renal, 

Obesidade, Câncer, Transplantado e Anemia Falciforme)



A imagem abaixo mostra um kit de teste utilizado na

Atenção Básica nessa fase da pandemia de Covid-19

Qual é esse teste e a qual é sua validade?

8

Resposta: Teste rápido , Verificação de Ig G e Ig M para 

avaliação de contágio agudo ou prévio



Durante exame ginecológico, em relação as imagens

abaixo:

a) Qual diagnóstico? Resposta: Candidíase vaginal

b) Principal agente etiológico? Resposta: Candida albicans

9



Gestante com hiperêmese gravídica com altura de

fundo uterino de 20 cm e Idade gestacional estimada

pela última menstruação de 16 semanas, realiza o

primeiro exame de ultrassonografia e a imagem é a

seguinte:

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Mola hidatiforme completa

10
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Quatro de sete indicadores a serem alcançados na

atuação das Equipes de Atenção Primária (EAP)

tiveram o foco na saúde da mulher em 2020.

1

Quais são as ações estratégicas relacionadas ao Pré-Natal?

Resposta: 1.proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis)

consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de

gestação; 2. proporção de gestantes com realização de exames

para sífilis e HIV; 3. proporção de gestantes que passaram por

atendimento odontológico;



A Atenção Básica possui características essenciais que 

a diferem de outras formas de assistência. 

a) Qual seria a imagem mais próxima a realidade da Atenção

Básica? Resposta: A imagem mais próxima seria a 1.

b) Que ações a faz diferir de outras formas Atenção à Saúde

como a mostrada nas imagens abaixo? Resposta: As ações

seriam o modelo assistencial voltado à prevenção/assistência

e não emergencial por exemplo

2



Paciente em investigação de síncope recorrente apresenta o 

seguinte ECG:

3

Qual a hipótese diagnostica? Resposta: Bradicardia sinusal



Mulher jovem apresenta quadro cutâneo e articular a 

esclarecer:

4

a) Qual a hipótese diagnóstica? Resposta: Lúpus eritematoso 

sistêmico

b) Qual anticorpo mais específico para a principal hipótese 

diagnostica? Resposta: AntiSm



Paciente  65 anos , tabagista, internado no setor  de ortopedia 

por fratura de colo de fêmur , refere dor em ombro direito de 

forte intensidade, evoluindo com dor abdominal difusa , com 

descompressão dolorosa , sem nâuseas ou vômitos , parada 

de eliminação de gases e  fezes. Foi solicitado rotina de 

abdome agudo.

5

Qual  hipótese diagnóstica? Resposta: Perfuração de 

Viscera oca / Úlcera perfurada 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvxe2EgpnfAhWHgZAKHZCdCewQjRx6BAgBEAU&url=http://medicplus.com.br/abdome-agudo/&psig=AOvVaw1rRGGNhIJgGwCUSB_drPqC&ust=1544660189410392


Paciente diabético em uso irregular de medicação, deu

entrada no pronto socorro com quadro de sepse, ao

exame físico foi encontrado lesão escurecida e mau

cheirosa em bolsa escrotal.

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Síndrome de Fournier

b) Conduta terapêutica? Resposta: desbridamento cirúrgico 

extenso 

6
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7
Recém-nascido do sexo masculino, com 24 h de vida, nascido 

de parto vaginal prolongado, atermo com 38 semanas de 

gestação, APGAR 8/9, peso de 3.650 g, altura de 50 cm. Ao 

examinar, observa-se um aumento da região parietal, 

arredondado e limitado a um osso de acordo imagem baixo.

a) Cite o achado clínico. Resposta: Cefalo-hematoma

b) Qual conduta? Resposta: Expectante 



Na maternidade um RN realiza o seguinte teste, demonstrados 

nas imagens abaixo e com o respectivo achado. De antes dos 

dados responda: 

8

a) Descreva técnica adequado da realização do exame. Resposta: 

Realizar em um ambiente de penumbra, com oftalmoscopio lente 

regulada na posição zero, e posicionado á uma distância de 50 cm a 

1m dos olhos do Rn.

b) Cite 4 doenças suspeitas diante desse exame apresentado na 

figura acima? Resposta: catarata congênita, glaucoma congênito, 

retinoblastoma, leucoma, inflamações intraoculares da retina e vítreo, 

retinopatia da prematuridade, descolamento de retina, vascularização 

fetal persistente e hemorragia vítrea.



Maria está em trabalho de parto, com 09 cm de dilatação

e ao toque vagina, percebe-se a variedade de posição

representada a seguir:

9

Qual variedade de posição está representada acima? 

Resposta: Occipito esquerda anterior (OEA)



Nos dias atuais, as mulheres engravidam cada vez

mais velhas aumentado os riscos de algumas

complicações gestacionais e fetais. Observe a figura

abaixo e responda às questões:

a) Qual a medida ultrassonográfica que está representada na 

figura? Resposta: Translucência nucal

b) Essa medida quando aumentada, o que representa? 

Resposta: Risco aumentado de aneuploidias /risco aumentado 

de síndromes genéticas/risco aumentado de síndrome de Down

10
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Paciente de 48 anos, com febre de origem indeterminada, 

apresenta as seguintes lesões:

1

a) Qual a principal hipótese diagnóstica? Resposta: Endocardite 

infecciosa / Endocardite bacteriana

b) Qual achado semiológico sugere o diagnóstico? Resposta:

Sopro cardíaco



Homem, 55 anos, trabalhador rural, observa aparecimento de 

lesões mucocutâneas e tosse seca persistente.

2

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Paracococcidioidomicose

b) Qual a via de contaminação? Resposta: Inalatória



Mariana estava em período expulsivo do trabalho de parto 

vaginal com feto de apresentação cefálica quando houve uma 

complicação e seu médico explicou que seriam necessárias 

algumas manobras. O polo cefálico se desprendeu e logo 

retraiu-se contra a vulva do modo como mostram as fotos: 

3

a) Qual o nome dessa complicação? Resposta: Distócia de ombros

b) Cite o nome de 2 manobras, dentre as várias possíveis para resolver 

essa complicação. Resposta: Mac Roberts; Rubin 1, Rubin 2; Gaskin, 

Woods, Woods reversa



Adolescente, 16 anos, múltiplos parceiros, sexo sem 

proteção: 

4

a) Qual diagnóstico? Resposta: Condiloma acuminado

b) Agente etiológico? Resposta: HPV



Recém nascido do sexo feminino com testes de Barlow e 

Ortolani positivos do lado esquerdo.

5

a) Diagnóstico provável? Resposta: Luxação congênita de 

quadril esquerdo.

b) Tratamento indicado? Resposta: Suspensório de Pavlik.



Recém nascido com atitude de adução e rotação interna 
do ombro esquerdo, com déficit de flexão do cotovelo e 
com extensão dos dedos preservadas.

6

a) Diagnóstico provável? Resposta: Paralisia obstétrica alta 
(Erb-Duchenne).
b) Quais raízes foram acometidas? Resposta: Raízes C5 e 
C6.



Essa é uma das dermatoses habitualmente encontrada 

em crianças na APS. 

7

a) Qual o diagnóstico? Resposta: Escabiose

b) Qual o tratamento ideal para o lactente em questão? Resposta: Por 

ser lactente, o tratamento deve ser com uma solução feita com pasta 

d'água e enxofre a 5 ou 10%, aplicado 1 ou 2 vezes por dia durante 5 

dias, devendo repetir após 7 dias de intervalo. Faz-se necessário os 

cuidados com higiene, lavar as roupas de cama, passar a ferro e tratar 

os demais membros da família.



a) Bebê na imagem a seguir está fazendo a pega correta para a

amamentação? Resposta: Sim

b) Cite três características de uma pega correta. Resposta:

Grande parte da aréola na boca do bebê, e não apenas no

mamilo / Queixo encostado no seio / Barriga e tronco do bebê

voltados para a mãe / Lábios virados para fora / Bochecha

enche quando suga o leite / Nariz não encosta no seio e respira

livremente / Boca aberta como "boquinha de peixe”

8



Lactente 03 meses de idade, em aleitamento materno

exclusivo, vem em consulta de rotina. A mãe relata que

há 02 dias apareceram umas “manchinhas brancas” nos

lábios e língua do paciente, nega febre até o momento.

Ao exame físico:

a) Qual o diagnóstico mais provável? Resposta: Candidíase oral

b) Qual o tratamento de escolha para o lactente? Resposta: 

Nistatina solução

9



Pré-escolar dar entrada na emergência acompanhado

pela avó com dor em região peniana de início subido

e o seguinte sinal clínico:

10

a) Qual diagnóstico? Resposta: Parafimose

b) Conduta? Resposta: Redução manual do tecido edemaciado,

após bloqueio anestésico local. Encaminhar para posterior

postectomia.



PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (22/12/2020)
PRM DE CIRURGIA GERAL E PRÉ-REQUISITO 

EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA/2021



Paciente idoso com quadro de dor lombar recorrente e

anemia a esclarecer, apresenta os seguintes exames

durante investigação clínica:

Qual a provável hipótese diagnóstica? Resposta: Mieloma

múltiplo

1



Paciente apresenta sintomas gripais há 7 dias, evoluindo

com dispneia.

a) No contexto epidemiológico atual, qual a hipótese 

diagnóstica? Resposta: Covid-19

b) Qual o exame mais sensível para o diagnóstico? 

Resposta: RT-PCR

2



Masculino, 30 anos de idade, vítima de queda de escada

com a mão espalmada.

3

a) Diagnóstico? Resposta: Fratura do escafóide.

b) Quais são os ossos das fileiras proximal e distal do carpo?

Resposta: Fileira proximal: escafóide, semilunar, piramidal e

psiforme; fileira distal: trapézio, trapezóide, capitato, hamato.



Paciente de 50 anos, vítima de queda de altura.

a) Diagnóstico? Resposta: Fratura em explosão do corpo da 

vértebra de L4.

b) Qual o tratamento realizado? Resposta: Fixação com 

parafusos pediculados e artrodese posterior.

4



Paciente do sexo feminino, 22 anos, apresentando atraso

menstrual de dois meses, associado dor abdominal

aguda.

a) Qual diagnóstico? Resposta: Gravidez ectópica tubária;

b) Tratamento? Resposta: Salpingectomia; Salpingostomia

5



Achado de laparoscopia para tratamento cirúrgico de

colelitíase em paciente jovem, de vida sexual ativa e

múltiplos parceiros:

a) Qual diagnóstico? Resposta: Síndrome de FHC (Fitz-

Hugh-Curtis); Perihepatite gonocócica

b) Principais agentes etiológicos? Resposta: Neisseria

gonorrohoeae ou Chlamydia trachomatis

6



RN a termo, AIG, com APGAR 7-9, PN: 3220g, nascido de

parto cesáreo por iteratividade. O paciente apresenta a

seguinte má formação ao nascimento:

7

Qual a má formação apresentada pelo recém–nascido?

Resposta: Onfalocele



a) Qual o diagnóstico do paciente? Resposta: Parasitose 

intestinal por Ascaris lumbricoides

b) Qual o tratamento proposto para tal quadro? Resposta: 

Albendazol 400mg, dose única

8
VACL, 8 anos, é levado à emergência pela avó após 

apresentar 01 episódio de vômito. A avó chega com um 

copo trazendo o material que o paciente havia vomitado:



a) Este profissional da Equipe de Saúde da Família está apto 

a atender o seu paciente com quadro suspeito de Covid-19? 

b)Quais são os Equipamentos de Proteção Individual que o 

mesmo deve utilizar nestes casos?

a) Resposta: Não. 

b) Faltam as luvas de procedimento. Gorro, Óculos de 

proteção ou Protetor facial, Máscara cirúrgica ou de proteção 

respiratória, Avental impermeável de mangas longas e Luvas 

de procedimento.
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Organização Mundial da Saúde (OMS) define 3 diferentes

níveis de atenção à saúde. A qual nível a imagem abaixo se

refere? Cite um exemplo para cada um dos outros níveis.

Resposta: Nível terciário - Exame de alta complexidade. Nível

primário - UBSF, Visita domiciliar, Programa Saúde na

Escola. Nível secundário - UPA, Ambulatórios especializados,

Hospital geral.
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