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1
O paciente abaixo encontra-se posicionado de forma incorreta. 

Qual o nervo periférico que poderá sofrer injúria ao final do 

procedimento anestésico-cirúrgico? (Resposta: Nervo ulnar)

Posicionamento Cirúrgico



2

A

Cite um fármaco que atua nos diferentes trajetos das vias da dor em A- (Resposta: 

Opióide ou qualquer substância do grupo)

B- (Resposta: Anti-inflamatórios e/ou Anestésicos locais ou qualquer substância do grupo)

Vias da dor

B



3

Fonte:www.bomdespacho.mg.gov.br

A imagem retrata uma importante atividade que deve ser realizada na 

Atenção Primária.

A- Cite que atividade é esta? (Resposta: Atividade de grupo ou grupo 

de educação em saúde)

B) Cite dois benefícios para os usuários com este tipo de atividade. 

(Resposta: Educação em saúde, empoderamento, desenvolvimento 

da autonomia, a participação e a corresponsabilização dos pacientes)



4

Fonte:www.pmdberechim.com.br

A foto abaixo representa um programa do Ministério da 

Saúde lançado em 2011 como estratégia de promoção da 

saúde e produção do cuidado para os municípios 

brasileiros.

Que programa esta retratado abaixo? (Resposta: Academia 

da Saúde)



5
Qual o exame realizado abaixo e sua função, defina a 

imagem encontrada. (Resposta: Colangiografia per 
cutânea /estenose de colédoco)



6
Paciente 82 anos, tabagista, etilista, submetido a tratamento 

cirúrgico de urgência (colectomia). Dias depois apresenta 

desconforto respiratório, piora da saturação de O2 (SAT 78%).

A- Qual diagnóstico ? (Resposta: Tromoboembolismo pulmonar)

B- Descreve o achado radiológico. (Resposta: Sinal encontrado: 

corcova de Hampton e sinal de Pallas tratamento inicial uso de 

trombolíticos)



7 Trata-se de exame de rotina solicitado pelo pré-natal em 
primigesta com 39 semanas, pergunta-se:

A- Que evento está sendo destacado neste exame? 

(Resposta: Diástole reversa em USG com doppler)

B- Conduta para este caso? (Resposta: Interrupção da 

gestação, cesariana)



8
Paciente de 17 anos vítima de queda de bicicleta, sem 

solução de continuidade na pele.

A- Diagnóstico. (Resposta: Luxação posterior do cotovelo)

B- Conduta na emergência? 

(Resposta: Redução incruenta)



9
Paciente adulto, asmático com uso frequente de corticoide 

oral para controle, com história de tratamento no passado 

de tuberculose.

A- Qual diagnóstico? (Resposta: Derrame pericárdico)

B- Qual conduta? (Resposta: Pericardiocentese)



10

Os benzodiazepínicos atuam no receptor (Resposta: GABA) e produzem 

(Resposta: Hiperpolarização) pela entrada dos ions (Resposta: Cloro)

Receptor
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PRM DE CIRURGIA GERAL/2018



1
Obeso, 55 anos, com queixa de dor após esforço físico há 

meses. Exame físico dor localizada abaixo da linha 

semicircular de Douglas. Realizado TC abdome.

A- Qual provável diagnóstico? (Resposta: Hérnia de Spigel)
B- Tratamento? (Resposta: Hernioplastia)



2
Paciente jovem, socorrido pela SAMU, após queda de 

bicicleta. Na admissão apresentava glascow de 15, referia 

cefáleia leve, negava outros sintomas, durante período de 

observação se apresentava lúcido e cooperativo com a 

equipe médica, após 3 horas na observação e evoluiu com 

queda do sensório, glascow 7, submetido a TC de crânio.

A- Qual o diagnóstico? (Resposta: Hematoma Epidural)

B- Tratamento ? (Resposta: Drenagem Cirúrgica)



3

A- O nome do dispositivo acima é? (Resposta :Máscara Laríngea)

B- Em relação à glote ele tem localização? (Resposta: Supra 

Glótica)

Via Aérea



4
Este é um esfregaço de um paciente com anemia 

crônica. Qual etiologia é a mais provável? 

(Resposta: Carência de ferro)



5
32 anos, há 20 dias com febre e sudorese noturnas, diária. 

Neste período apresenta tosse seca, dispneia progressiva 

e dor pleurítica esquerda.

A- Qual o diagnóstico mais provável? (Resposta: 

Tuberculose Pleural)

B- Qual o provável decúbito preferencial do paciente? 

(Resposta: Decúbito Lateral E)



6
Estes profissionais são de grande relevância na Estratégia 

Saúde da Família. 

A- Quem são estes profissionais? (Resposta: Agente 

Comunitário de Saúde)

B- Cite duas competências do trabalho desempenhado 

por eles.

Fonte:www.pronatec.com.br



2- Atribuições do Agente Comunitário de Saúde: (Política Nacional de Atenção Básica- Ministério 

da Saúde Brasília 2012- páginas 48-50)

I - Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;

II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Política 

Nacional de Atenção Básica 

III - Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;

IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

V - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando 

os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam 

visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês; 

VI - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

VII - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 

vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 

nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre 

outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; 

VIII - Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à 

promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com 

problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicio- MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção nalidades do Programa Bolsa-Família 

ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de 

vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo com o 

planejamento da equipe. É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades 

Básicas de Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.



7
A figura a baixo representa um instrumento de avaliação 

familiar para mapeamento de redes, apoios sociais e 

ligações da família com a comunidade. Que instrumento 

é este? (Resposta: Ecomapa)



8 Criança com infecção através de transmissão vertical (mãe-feto).

A- Diagnóstico e germe? (Resposta: Sífilis congênita; Treponema 

pallidum)

B- Cite os achados ósseos visualizados nas imagens. (Resposta: –

Imagem da esquerda: alargamento e destruição da metáfise 

proximal da tíbia de forma simétrica e poupando as epífises (Sinal 

de Wimberger); Imagem da direita: “tíbia em sabre”(sequela de 

periostite da diáfise da tíbia com aumento da densidade na fase 

tardia com aposição óssea)



9
A- Qual a variedade de posição 

representada na figura A?

(Resposta: OP (occipito-pubis, 

occipito-púbica) )

A)                                               B)

8 - Qual a situação fetal na 

figura B? (Resposta: 

Situação longitudinal)



10
A- Qual procedimento está sendo ilustrado na figura?

(Resposta: Cerclagem de colo uterino)

B- Qual a principal indicação deste procedimento. 

(Resposta: Incompetência istmo-cervical)
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PRM DE CLÍNICA MÉDICA /2018



1
Respiração

Como encontra-se a passagem de ar na respiração 

em A: (Resposta: Respiração normal)

B: (Resposta: Respiração totalmente obstruída)

A B



2
Paciente masculino, 35 anos, com queixa de dor
retroesternal que melhora com a inclinação do tronco para 
frente. Realizado eletrocardiograma abaixo: 

A- Qual o diagnóstico? (Resposta: Pericardite aguda)
B- Qual o tratamento? (Resposta: AINES, AAS, ibuprofeno, 
indometacina, colchicina)



3
Mulher, 50 anos, queixa-se de dificuldade para subir escadas, 
levantar-se da cadeira e da cama e de estender as roupas nos 
últimos 4 meses, de caráter progressivo. Apresenta lesões 
eritematovioláceas peripalpebrais.

A- Qual a principal hipótese diagnóstica? (Resposta: Dermatomiosite)
B- Descreva o nome da lesão cutânea evidenciada na imagem. (Resposta: 
Pápulas de Gottron)



4 Vinte e dois anos, internado na ortopedia para tratamento de 

fratura de bacia, em uso de AINE e ATB. Dor abdominal, súbita 

de forte intensidade. Exame físico apresentava abdome em 

“tábua”, blumberg positivo. 

A- Qual o diagnóstico? (Resposta: Pneumoperitôneo)

B- Qual o tratamento ? (Resposta: laparotomia exploradora (ráfia 

de úlcera gástrica) )



5
Paciente vítima de atropelamento em via pública, socorrido por 

populares, deu entrada no PS em choque hipovolêmico grau III. 

Realizado rotina de trauma, em relação a imagem apresentada:

A- Diagnóstico? (Resposta: Fratura de bacia)

B- Qual a melhor conduta? (Resposta: Estabilização pélvica 

(cinta pélvica) ou fixação da bacia)



6 Senhora de 55 anos com dor crônica, sem trauma.

A- Diagnóstico? (Resposta: Artrite reumatoide)

B- Cite, pelo menos, três critérios para o diagnóstico. (Resposta: Sete

critérios: Rigidez matinal, artrite em três ou mais áreas, artrite nas 

articulações das mãos ou punhos, artrite simétrica, nódulos reumatóides, 

fator reumatóide sérico e alterações radiográficas (RX de mãos ou 

punhos com erosões ou osteopenia).



7

A - Qual o nome deste 

instrumento? (Resposta: 

Estetoscópio de Pinard)

B - Qual o objetivo da sua 

utilização? (Resposta: 

Ausculta cardíaca fetal)



8
Homem de 70 anos, há três dias com febre alta, tosse, 

expectoração ferruginosa, com presença de hemoptoicos e 

dispneia. Hemograma com 40 mil leucócitos, neutrofilia com desvio 

para esquerda, anemia discreta, ureia 58 mg/dL.

A – Qual a provável etiologia? (Resposta: Streptococcus

Pneumoniae (Pneumococo) )

B – Que método pode ser utilizado para avaliação de gravidade? 

(Resposta: CURB 65)



9
Cite três diferenças entre estes dois modelos de atendimento

na Atenção Básica.

X

(Resposta: Estratégia Saúde da Família: a equipe é formada por agentes 

comunitários, um médico generalista e proximidade geográfica entre 

unidade e comunidade.

Unidade Básica de Saúde: Não há necessidade de haver proximidade 

geográfica entre unidade e comunidade, a equipe é formada por um 

pediatra, um clínico geral,  um ginecologista e um enfermeiro e não há a 
inserção do profissional agente comunitário.)

Fonte: www.ebah.com.br Fonte:www.santa claradosul-rs.com.br



10
A imagem retrata um princípio do SUS.

A- Qual é este princípio? (Resposta: Equidade)

B- Descreva-o. (Resposta: “O acesso aos serviços de saúde deve ser 

garantido à toda a população em condições de igualdade, não importando o 

gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa, mas podendo 

haver uma discriminação positiva em casos especiais, em que a prioridade 

deve ser dada a quem tem mais necessidades. Esse acesso também deve 

garantir possibilidades de atendimento em todos os níveis de complexidade 

do sistema de saúde, incluindo as terapias alternativas que já tenham 

reconhecimento científico.”)
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1
Qual o neurotransmissor liberado na junção 

neuromuscular ?

(Resposta: Acetilcolina)



2 Mulher, 22 anos, em investigação de dor abdominal e 

hematoquezia. Realizou exames endoscópico e 

colonoscópico que revelaram pólipos hamartomatosos

principalmente no intestino delgado. Ao exame apresentava 

as lesões abaixo: 

A- Qual a síndrome apresentada pela paciente? (Resposta: 

Síndrome de Peutz Jeghers)



3

A- Qual o nome desta representação gráfica? (Resposta: 

Partograma)

B- Dê o diagnóstico. (Resposta: DCP, desproporção céfalo

pélvica, distócia de estreito médio)



4
Paciente de 7 anos, há 10 dias com odinofagia e febre 

moderada a alta. Além do achado mostrado na figura, 

apresentava linfonodos cervicais laterais e axilares, além de 

discreta esplenomegalia. 

A- Qual o agente etiológico mais provável? (Resposta:Virus

dos Epstein Barr)

B- Qual exame mais indicado para o diagnóstico? 

(Resposta: Monoteste)



5 Este é um instrumento, de grande importância, utilizado na 

atenção primária. 

A- Que instrumento é este? (Resposta: Famíliograma ou 

Genograma)

B- Quantas gerações, no mínimo, são necessárias para sua 

construção? (Resposta: No mínimo três gerações)



6
A figura abaixo retrata uma importante ação na Atenção 

Básica. Que ação é esta? (Resposta: Visita Domiciliar)

Fonte:www.saudefacil.wordpress.com



7 Paciente 52 anos, com quadro de ictérica, dor localizado em  quadrante 

direito e vômitos, refere quadro há meses, com piora nos últimos dias. 

Exames laboratoriais sem leucocitose, amilase e lipase normais. 

Realizado TC de ABD e pelve.

A- Defina a imagem encontrada. (Resposta: Calcificação da parede da 

vesícula biliar)

B- Qual o diagnóstico? (Resposta: Vesícula em porcelana –

colescistectomia convencional)



8 Paciente procura a emergência do hospital com queixa de dor 

lombar e retroesternal, vômitos, dor em membro inferior direito. 

Exame físico: Apresentava massa abdominal pulsátil, diferença 

entre pulsos dos membros superiores para os inferiores. 

Solicitado TC de ABD e pelve 3D.

A- Qual provável diagnóstico? (Resposta: Aneurisma de aorta 

abdominal)



9 RN com ausência do reflexo de Moro à direita após parto

demorado e complicado, sem fraturas.

A- Diagnóstico? (Resposta: Paralisia de Erb Duchenne

(paralisia obstétrica alta do plexo braquial)

B- Quais os nervos ou músculos mais comumente acometidos?

(Resposta: Nervos supra-escapular, musculocutâneo e 

axilar, ou músculos deltóide, infraespinhoso, bíceps braquial 

e braquial)



10
Trata-se de exame de rotina solicitado pelo pré-natal em 

segundigesta com 38 semanas, pergunta-se:

A- Que evento está sendo destacado neste exame? (Resposta: 

Diástole reversa em USG com doppler)

B- Conduta para este caso? (Resposta: Interrupção da 

gestação, cesariana)
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PRM DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e 
PRM DE MEDICINA INTENSIVA /2018



1
Homem, 40 anos, branco, relata lesão no dorso há 5 anos e 

que recentemente aumentou de tamanho. Ao exame a lesão 

apresenta 2 cm de diâmetro. 

A- Qual o diagnóstico mais provável? (Resposta: Melanoma 

ou melanoma extensivo superficial)

B- Qual a conduta diante da lesão? (Resposta: biópsia 

excisional)



2
Homem de 61 anos, com episódio agudo de dor na 

articulação metatarsofalangeana do primeiro pododáctilo 

direito há menos de 24 horas.

A- Qual microcristal está mais provavelmente envolvido? 

(Resposta: Urato monossódico.)



3

Fonte:redeextremosul.wordpress.com

Qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) está 

sendo violado nesta charge? (Resposta: Universalidade)



4

Fonte:www.pmdberechim.com.br

A foto abaixo representa um programa do Ministério da 

Saúde lançado em 2011 como estratégia de promoção da 

saúde e produção do cuidado para os municípios brasileiros.

Que programa esta retratado abaixo? (Resposta: Academia 

da Saúde)



5 Paciente deu entrada na UPA com queixa de parada de 

eliminação de gases e fezes, vômito (01 episódio), abdome 

distendido, nega emagrecimento, relata que a dias atrás o 

intestino estava funcionando bem. Na sua admissão apresentava 

uma colonoscopia sem alterações, apenas com relato de cólon 

sigmóide redundante.

A- Qual diagnóstico? (Resposta: Vólvulo de sigmoíde )

B- Qual tratamento?(Resposta: Colectomia com colostomia a 

Hartmann)



6
Paciente socorrido por populares após briga de rua onde 

levou uma pancada em face (com barra de ferro). Na 

admissão múltiplas fratura de face, saturação de 78% , 

taquipneico, cianose de extremidades, glasgow 8.

A- Qual a principal conduta? (Resposta: Cricotireoidostomia)



7
Paciente de 81 anos com queixa de dor toracolombar após

passar de carro num quebra-molas.

A- Diagnóstico? (Resposta: Fratura de corpo vertebral 

patológica (por osteoporose)

B- Qual o exame da direita e para que serve? (Resposta: 

Densitometria óssea; serve para quantificar a massa 

óssea)



8
Criança de 5 anos com dor em joelho D à palpação

metafisária do terço proximal da tíbia há 36h, sem trauma,

sem derrame articular, sem bloqueio articular, com 

leucocitose, VHS e PCR aumentados. Radiografia de joelho

normal.

A- Diagnóstico? (Resposta: 

Osteomielite

hematogênica aguda)

B- Conduta? (Resposta: 

Internação e início de 

antibioticoterapia

venosa)



9

A- Nome do procedimento? (Resposta: Core biopsy ou 

Core biópsia)

B- Objetivo do procedimento? (Resposta: Biópsia de 

mama)



Paciente jovem, hipotiroideo, apresenta-se no pronto socorro 

relatando que nos últimos dias sem perceber vinha tomando 

dose dobrada de levotiroxina e hoje começou a ter 

palpitação, pressão arterial de 140x110mmhg. 

A- Qual diagnóstico? (Resposta: Fibrilação atrial)

B- Qual conduta? (Resposta: Propafenona ou amiodarona)

10


