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CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIA S 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição os Critérios da
Avaliação de Habilidades e Competências da prova prática de Acesso Direto e Pré-Requisito
do Processo Seletivo para Residência Médica – 2014. 

ACESSO DIRETO 

CLÍNICA CIRÚRGICA

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente 

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Esclareceu o  que é  um aneurisma verdadeiro
(atinge todas as camadas da artéria)
Não = (0,0)
Sim = (1,0)

X

02

Esclareceu que existe aneurisma falso e exem-
plificou  (trauma,  infecção,  anastomótico,  dis-
secção aórtica prévia)
Não = (0,0)
Sim e citou 1 ou 2 exemplos = (0,5)
Sim e citou 3 ou 4 exemplos = (1,0) 

03

Esclareceu sobre as possibilidades de ruptura,
embolização distal, trombose e compressão de
órgãos vizinhos.
Não = (0,0)
Sim e citou 1 ou 2 possibilidades = (0,5) 
Sim e citou 3 ou 4 possibilidades= (1,0)

04

Esclareceu sobre as possíveis causas: degene-
rativa,  defeitos genéticos (Marfan,  Ehlers-Dan-
los),  vasculites  (Behcet,  Kawasaki  Takayasu,
PAN), infecção (Sífilis), mecânica
Não = (0,0)  
Sim e citou 2 ou 3 causas = (0,5) 
Sim e citou 4 ou 5 causas = (1,0)

05

Orientou sobre a realização de outro exame
Não (Arteriografia ou ultrassonografia = (0,0)
Sim  (Angiotomografia  ou  angiorressonância)  =
(1,0)

X
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CLÍNICA CIRÚRGICA

06

Orientou sobre a necessidade de cirurgia e so-
bre os tipos de cirurgia (aberta ou endovascu-
lar)
Não = (0,0)
Sim, mas citou apenas um tipo de cirurgia = (0,5)
Sim, e citou as 2 modalidades de cirurgia (aberta e
endovascular) = (1,0)

07

Orientou sobre as vantagens da cirurgia aberta
(durabilidade  bem  documentada,  com  menor
chance de reintervenção)
Não = (0,0) 
Sim = (1,0)

X

08

Orientou sobre  as possíveis  complicações da
cirurgia  (embolização  distal,  trombose  do  en-
xerto, infecção da prótese, hemorragia) e com-
plicações gerais (atelectasia pulmonar, IAM, ar-
ritmias, AVE, insuficiência renal ou hepática)
Não orientou = (0,0)
Sim (apenas complicações da cirurgia) = (0,5)
Sim (complicações da cirurgia e gerais) = (1,0)

09

Orientou sobre os exames pré-operatórios (Rx
tórax,  ECG,  ECO,  testes  de  função  pulmonar,
cateterismo cardíaco, sangue)
Não orientou = (0,0)
Sim e citou 2 exames = (0,5)
Sim e citou 3 ou mais exames = (1,0)

 

10

Orientou sobre o acompanhamento do aneuris-
ma
Não orientou = (0,0) 
Sim  e  orientou  angiotomografia,  ou  angiorresso-
nância ou ultrassonografia  = (1,0)

X

CLÍNICA MÉDICA
Itens de Avaliação Não Realizou

Corretamente
(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Pesquisou icterícia
(avaliou esclera, pele, língua)
Não= (0,0)
Sim (1 ou 2) = (0,5)
Sim (os 3) = (1,0)

02 Pesquisou hálito hepático
Não = (0,0)
Sim = (1,0)

X
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CLÍNICA MÉDICA

03

Pesquisou presença de  spiders,  ginecomastia,
perda de pelos
Não= (0,0)
Sim (1 ou 2) = (0,5)
Sim (os 3)= (1,0) 

04

Pesquisou eritema palmar, baqueteamento digi-
tal 
Não = (0,0)
Sim (1 ) = (0,5)
Sim (os 2) = (1,0)

05
Pesquisou presença de  flapping
Não = (0,0)
Sim= (1,0)

X

06

Fez inspeção abdominal
(avaliando: aumento de volume abdominal, presen-
ça de circulação colateral, cabeça de medusa)
Não= (0,0)
Sim (1 ou 2) = (0,5)
Sim (os 3) = (1,0)

07

Pesquisou a presença de ascite
(teste do piparote e presença de  macicez móvel)
Não = (0,0)
Sim (1 ) = (0,5)
Sim (os 2) = (1,0)

08

Avaliou o fígado
(palpação, percussão, bordas e consistência)
Não (0 ou 1) = (0,0)
Sim (2 ou 3) = (0,5)
Sim (os 4) = (1,0)

09

Avaliou o baço
(Percussão do espaço de Traube, Palpação, Mano-
bra de Schuster)
Não = (0,0)
Sim (2 ou 1) = (0,5)
Sim (os 3) = (1,0)

10

Avaliou os Membros Inferiores (presença de ede-
ma e ou dermatite ocre)
Não= (0,0)
Sim (1 ) = (0,5)
Sim (os 2) = (1,0)
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PEDIATRIA
Itens de Avaliação Não Realizou

Corretamente
(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01 Comunicação e explicações
Precárias = (0,0)
Claras = (1,0)

02 Uso do berço aquecido para o RN
Não pediu e nem orientou = (0,0)
Pediu ou orientou (prover calor ao RN) = (1,0)

03

Posição do RN
Não posicionou e/ou não orientou de forma correta =
(0,0)
Posicionou mas não orientou = (0,5) 
Posicionou e orientou de forma correta = (1,0) 

X

04

Aspiração do RN  (dever ser realizada após o po-
sicionamento)
Não aspirou e/ou não orientou de forma correta =
(0,0)
Aspirou mas não orientou (se aspirou incorretamen-
te a orientação já está falha) = (0,5)
Aspirou e orientou adequadamente = (1,0)

X

05

Secagem do RN (deve ser realizada após a aspi-
ração)
Não secou e/ou não orientou de forma correta = (0,0)
Secou porém não orientou de forma correta (se se-
cou inadequadamente, já está falha a orientação) =
(0,5)
Secou e orientou adequadamente = (1,0)

X

06

Orientação da importância dos 30s nos passos
de reanimação
Não orientou ou orientou de forma errada = (0,0)
Orientou e falou ao interno o tempo adequado = (1,0)

X

07

Utilização do oxímetro
Não utilizou de forma adequada nem como outra op-
ção auscultou o precórdio e checou a respiração =
(0,0)
Colocou o sensor do oxímetro no membro superior
direito (dedos ou pulso serão considerados) ou aus-
cultou o precórdio e checou a respiração = (1,0)

X

08

Ventilação do RN
Não ventilou ou não o fez de forma adequada = (0,0)
Houve a indicação da ventilação com bolsa-másca-
ra-válvula, mas a técnica foi inadequada = (0,5)
Indicou e realizou a técnica adequada de ventilação
por pressão positiva com bolsa-máscara-válvula (FiO2

não está considerada) = (1,0)

X
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PEDIATRIA

09

Utilização da ventilação
Utilizou qualquer outra FiO2 (40%, 100%) que não
21% (ar ambiente) = (0,0)
Indicou ventilação com ar ambiente = (1,0)

X

10 Encerramento da reanimação
Não encerrou e/ou orientou de forma errada = (0,0)
Soube avaliar o sucesso da reanimação mas não
explicou NADA ao interno = (0,5)
Soube avaliar o sucesso da reanimação e explicou
ao interno (o encaminhamento do RN não será con-
siderado) = (1,0)

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Itens de Avaliação Não Realizou

Corretamente
(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Cumprimentou a paciente
Não = (0,0) 
Sim = (0,5) 
Se apresentou à paciente 
Não = (0,0).
Sim = (0,5)

02

Esclareceu sobre a possibilidade de ocorrer
isoimunização Rh:
Não = (0,0).
Sim = (1,0)

x

03

Esclareceu sobre a necessidade de realização
de grupo sanguíneo e fator Rh do pai e, se
Rh(+), orientou a realização do teste de coombs
indireto . 
Não = (0,0)
Sim - apenas GS e Rh = (0,5) 
Sim - os três = (1,0)

04

Esclareceu  sobre  a  possibilidade  de  uso  de
imunoglobulina anti-Rh (vacina). 
Não = (0,0)
Sim = (1,0)

x

05

Esclareceu sobre o diagnóstico de anencefalia,
pela USG: 
Não = (0,0)
Sim = (1,0) 

x

06

Esclareceu que a USG permite o diagnóstico de
certeza após a 14ª semana de gestação :
Não = (0,0)
Sim = (1,0) 

x
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GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

07

Esclareceu  sobre  a  possibilidade  de
polihidramnio  (fundo do útero maior  do  que  a
idade gestacional): 
Não = (0,0).
Sim = (1,0) 

x

08

Esclareceu que a anencefalia é incompatível com
a vida e que a gestação deverá ser interrompida: 
Não = (0,0)
Sim mas não orientou sobre a interrupção = (0,5)
Sim = (1,0)

09

a) Esclareceu sobre a autonomia do médico,
necessitando apenas do consentimento do casal
para a interrupção.  
Não = (0,0).
Sim = (0,5)
b) Esclareceu sobre o uso de ácido fólico em
uma próxima gestação: 
Não = (0,0) 
Sim = (0,5)

10 a) Fez a hipótese diagnóstica de candidíase:   
Não = (0,0) 
Sim = (0,5)
b) Orientou sobre o uso de antimicótico local ou
soluções alcalinas:  
Não = (0,0)
Sim = (0,5)

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
Itens de Avaliação Não Realizou

Corretamente
(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5) 

Realizou
Corretamente

(1,0)

01

Cumprimentou a paciente e se apresentou:
Não = (0,0) 
Parcialmente (cumprimentou ou se apresentou) =
(0,5) 
Sim (cumprimentou e se apresentou) = (1,0)

02

Questionou sobre episódios semelhantes ante-
riormente e qual a frequência?
Não = (0,0)
Parcialmente (se perguntou só uma)= (0,5)
Sim (se perguntou as duas) = (1,0)

03

Questionou  sobre  doenças  pregressas  e
atuais?
Não = (0,0) 
Parcialmente (se perguntou só uma) = (0,5)  
Sim (se perguntou as duas) = (1,0)
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MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

04
Questionou sobre uso de medicamentos?
Não = (0,0)
Sim = (1,0) 

X

05

Questionou sobre vida sexual: (nº de parceiros,
uso de preservativo, lesões em região genital)?
Não = (0,0)
Parcialmente (se perguntou só uma)= (0,5) 
Sim (se perguntou + de uma) = (1,0)

06

Questionou sobre viagens, procedência e profis-
são?
Não = (0,0)
Parcialmente (se perguntou só uma) = (0,5) 
Sim (se perguntou + de uma) = (1,0)

07

Questionou sobre sintomatologia 
no local das lesões: (dor, prurido, parestesia)?
Não (nenhum sintoma) = (0,0) 
Parcialmente (um dos sintomas) = (0,5)
Sim (+ de um sintoma) = (1,0)

08

Questionou sobre caso semelhante entre fami-
liares e parceiros?
Não = (0,0) 
Parcialmente (se perguntou só uma) = (0,5)  
Sim (se perguntou as duas) = (1,0)

09

Formulou Hipóteses Diagnósticas  pertinentes:
(Sífilis Secundária, Farmacodermia, MH Reacio-
nal, Micoses Profundas)?
Não = (0,0)
Parcialmente (apenas a hipótese de sífilis) = (0,5)
Sim (sífilis e mais uma hipótese) = (1,0)

10

Orientou a paciente sobre quais exames realizar:
(baciloscopia da linfa, sorologia para sífilis,  bi-
ópsia, sorologias para micoses profundas, exa-
mes gerais)?
Não solicitou ou solicitou apenas exames gerais =
(0,0) 
Parcialmente (solicitou somente sorologia para sífilis
ou baciloscopia da linfa, biópsia ou sorologias para
micoses profundas) = (0,5)
Sim (sorologia para sífilis e mais um exame espe-
cífico) = (1,0)


