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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. 

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

____Questão 01_____________________________________ _____________________

Doença renal multicística, doença renal policística autossômica dominante e recessiva= 1 pon-
to

Doença renal multicística, doença renal policística = 0,5 pontos

Doença renal multicística= 0,2 pontos

Nenhuma das anteriores= 0 pontos

(1,0 ponto)

____Questão 02_____________________________________ _____________________

Doença renal multicística = 1,0 ponto

Nenhuma das anteriores= 0 pontos

(1,0 ponto)
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____Questão 03_____________________________________ _____________________

A doença renal multicística é usualmente benigna e unilateral. O rim apresenta cistos pequenos
ou  grandes  separados  por  parênquima  displásico.  A  doença  policística  é  uma  doença
hereditária que resulta em cistos renais bilaterais. A herança pode ser recessiva ou dominante.
Podem evoluir com doença renal crônica.= 1 ponto

A doença renal multicística é usualmente benigna, unilateral. A doença policística é uma
doença hereditária que resulta em cistos renais bilaterais. = 0,7 pontos

A doença renal multicística é usualmente benigna ou unilateral. A doença policística tem cistos
renais bilaterais. = 0,4 pontos

Nenhuma das anteriores= 0 pontos

(1,0 ponto)

____Questão 04_____________________________________ _____________________

5 anos=1 ponto

Qualquer outra resposta= 0 pontos

(1,0 ponto)

____Questão 05_____________________________________ _____________________

urina I, glicemia, avaliação da função renal, ultrassonografia renal= 1 ponto

Apenas 3 dos anteriores= 0,7 pontos

Apenas 2 dos anteriores= 0,5 pontos

Apenas1 dos anteriores= 0,25 pontos

Nenhum dos anteriores= 0 pontos

(1,0 ponto)
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____Questão 06_____________________________________ _____________________

- DDAVP ou desmopressina imipramina. A imipramina pode ser cardiotóxica-= 1 ponto

- imipramina. A imipramina pode ser cardiotóxica= 0,7 pontos

DDAVP= 0,4 pontos

- Nenhumas das anteriores= 0 pontos

(1,0 ponto)

____Questão 07_____________________________________ _____________________

Síndrome nefrótica e lesões mínimas ou síndrome nefrótica por lesões mínimas= 1,0 ponto

Síndrome nefrótica e outro tipo de lesão glomerular: 0,5

Nenhuma das respostas acima: 0

(1,0 ponto)

____Questão 08_____________________________________ _____________________

Urina  I  ou  EAS,  proteinúria  de  24  horas  ou  relação  proteína/creatinina,  lipidograma,
proteinograma, ureia, creatinina, hemograma = 1,0 ponto

Urina I ou EAS, proteinúria de 24 horas, lipidograma, proteinograma= 0,7 pontos

Urina I e proteinúria de 24h: 0,5 pontos

Nenhuma das respostas acima: 0

(1,0 ponto)

____Questão 09_____________________________________ _____________________

Calculo renal e ITU = 1,0 ponto

Calculo renal ou ITU: 0,5 pontos.

Nenhuma das respostas acima: 0

(1,0 ponto)
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____Questão 10_____________________________________ _____________________

Urina I ou EAS, eletrólitos na urina de 24 horas (cálcio, acido úrico, citrato, oxalato, potássio,
sódio,  creatinina,  proteina),  urocultura,  pesquisa de hemácias dismórficas,  ureia,  creatinina,
hemograma, dosagem de C3, FAN, eletroforese de hemoglobina,  ultrassonografia de rins e
vias urinárias.

Chave de correção: < 5 itens: 0,4

5 – 10 itens: 0,8

Todos os itens: 1,0

Nenhum item: 0

(1,0 ponto)


